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من  العربية  الق�ضايا  ل��ه  تعر�ضت  م��ا  اأخ��ط��ر  اأن  اأعتقد 

انتكا�ضات هو انتهاك الثوابت على الرغم من اأن كل البيانات 

ومبنع  عليها،  بالتاأكيد  تنتهي  وال�ضعبية  الر�ضمية  العربية 

يجمع  جوهر  اأي  من  االق��راب  من  وبالتحذير  بها،  امل�ضا�س 

الثقافية،  منية  واالأ الفكرية  احلماية  منطقة  وي�ضكل  م��ة  االأ

خري.. واحل�ضن الدفاعي االأ
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وكان االخراق الكبري الذي تعر�ضت له الثوابت العربية هو جتزئة احللول 

لل�رصاع العربي/ ال�ضهيوين، مما جعل مقولة »ال�ضالم العادل وال�ضامل« تفقد 

ح�ضورها العملي..

الكويت،  بغزو  ح�ضني  ام  �ضدَّ قام  للثوابت حني  ك��ر  االأ االخ��راق  كان  ثم 

من القومي العربي وكانت  فانق�ضم ظهر امل�رصوع العربي وتبددت مقولة االأ

عنوانًا رئي�ضًا من عناوين الثوابت..

ه��روب من  يكون جمرد  واأال  ج��ادًا،  القادم  ال�ضالم  يكون موؤمتر  اأن  نرجو 

اأية دولة  اأو حماولة جديدة لعزل  ال�ضائع،  الوقت  اأو لعبًا يف  راهنة،  اأزم��ات 

عربية..

العربي/  ال�رصاع  اإ�رصائيل يف حتويل  لنجاح  االخراقان  لقد مهد هذان 

ال�ضهيوين اإىل �رصاع فل�ضطيني/ اإ�رصائيلي بحيث مل تعد الق�ضية الفل�ضطينية 

ق�ضية العرب املركزية الكرى كما كانت على مدى عقود ال�رصاع، فلقد متكنت 

اإ�رصائيل وحلفاوؤها من تقدمي الق�ضية كاأنها نزاع عقاري، وبات بع�س العرب 

ال�ضغرية  �ضكلت االتفاقيات اجلزئية  النزاع، وقد  الو�ضيط حلل  دور  يلعبون 

الفل�ضطيني/  ال�����رصاع  تفتيت  ح��اول  ال��ذي  اخلطري  التطور  لهذا  اأر�ضية 

يحلها  اأن  ميكن  خالفات  كاأنها  بدت  �ضغرية،  مكونات  اإىل  ذات��ه  �رصائيلي  االإ

القد�س رغم كونها ق�ضية  ا�ضتهدف  التفتيت املرمج  البلديات، وهذا  روؤ�ضاء 

رئي�ضة اأرجئت اإىل ق�ضايا احلل النهائي، حيث �ضار باب املغاربة مثاًل ق�ضية 

تطرح بذاتها، ومتت املبالغة يف التفتيت اإىل حد حتجيم ق�ضية القد�س اإىل 

ر�س حيث  كيلومر مربع واحد، ق�ضم اإىل ثالثة م�ضتويات اأولها ما حتت االأ

�ضطوري عن الهيكل املزعوم، واإىل ما هو مبني  ت�ضتمر اإ�رصائيل يف البحث االأ

ر�س من اأماكن دينية تريد اإ�رصائيل عوملتها، واإىل ما هو ف�ضاء ت�ضيطر  فوق االأ
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تعر�ضت  فقد  املقد�ضة  ماكن  االأ فاأما  اجل��وي.  تفوقها  بحكم  اإ�رصائيل  عليه 

اأن  واملفارقة  ق�ضى،  االأ امل�ضجد  وبني  القبة  م�ضجد  بني  والتمويه  للتعمية 

التفاو�س حول القد�س انخف�س �ضقفه يف التح�ضري ملوؤمتر اأنابولي�س فاأع�ضاء 

واأوملرت وليفني طلبت  عوا على مذكرة تبناها حزب »كادميا«  »الكني�ضت« وقَّ

اأال تكون القد�س مو�ضع تفاو�س، رغم وجود جهد القراحات و�ضطية حول 

مو�ضوع القد�س ال ترقى بحال اإىل م�ضتوى احلقوق املعرف بها �رصعيًا.

كال�رصطان يف اجل�ضد  وتنت�رص  تكر  كانت  التي  امل�ضتوطنات  واأما مو�ضوع 

التحدي  ب��ه��ذا  �ضيقه  ع��ن  ي��وم  ذات  ع��ر  بيكر  اأن  درج���ة  اإىل  الفل�ضطيني 

غري  امل�ضتوطنات  ق�ضية  ���ض��ارت  ذات��ه  التفتيت  اأ�ضلوب  وعلى  ���رصائ��ي��ل��ي،  االإ

قابلة للتفاو�س اإال يف اجلزئيات بعد اأن ابتلعت ن�ضف م�ضاحة ال�ضفة مع 

خطر هو التحول اإىل )التفاو�س حول القرار �94 اخلا�س  مر االأ اجلدار، واالأ

بالالجئني( ويجب اأن يكون مو�ضع تنفيذ ال مو�ضع تفاو�س. 

من  وال��ك��رة  العرب  جعل  الفل�ضطينية  الق�ضية  تفتيت  يف  م��ع��ان  االإ اإن 

وال  �رصائيليني،  االإ مع  احل��وار  ح��ول  ي��دور  ما  يعرفون حقيقة  ال  مثقفيهم 

يعرفون تفا�ضيل التفتيت الذي يجعل الق�ضية كلها فتاتًا؟ ومن غري املحللني 

اأين كانت مت�ضي خريطة  ال�ضيا�ضيني املهتمني بحكم طبيعة عملهم يعرف 

وروبيون عر ع�رصات اللقاءات التي عقدوها لتوجيه  الطريق، وماذا فعل االأ

اأو�ضلو:  اأن برييز نف�ضه قال بعد ف�ضل  واأذكر  بو�ضلة اخلريطة التي �ضاعت؟ 

�ضالم  اإىل  يو�ضل  لن  ما متَّ  كل  ن  الأ الكرى«،  بالق�ضايا  نبداأ  اأن  علينا  »ك��ان 

حقيقي..

ول�ضت اأ�ضكك هنا باأي جهد بذله القادة الفل�ضطينيون يف خمتلف مواقعهم 

على �ضعيد املفاو�ضات اأو على �ضعيد املقاومة، مع اأنني اأرف�س مثل كل مواطن 
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خوة الفل�ضطينيون اأن  �رصائيل. وقد اأدرك االإ عربي تقدمي اأي تنازل جماين الإ

مريكية كاذبة مبا فيها  التنازالت على وفرتها مل حتقق �ضيئًا، واأن الوعود االأ

وعد الرئي�س بو�س باإقامة دولة فل�ضطينية.

�رصائيلية موؤخرًا  واملفارقة اأن هناك فتوى اإ�رصائيلية قراأتها يف ال�ضحافة االإ

اإ�رصائيل  حكومات  يلزم  لن  الفل�ضطينية  ال�ضلطة  مع  اتفاق  اأي  اإن  تقول 

ن هذا االتفاق لي�س مع دولة.. م�ضتقباًل، الأ

احلروب  ويف�ضلون  ال�ضالم  عملية  يعطلون  الذين  اجلدد«  و»املحافظون 

اأن حتققه  بو�ضعك  بالقوة  ت�ضتطيع حتقيقه  وينطلقون من مفهوم )ما ال 

مبزيد من القوة(. وقد جربوا من العنف �ضد �ضعبنا العربي ما ال يطيقه 

وموؤمتر  ال�ضالم  مو�ضوع  طرح  اإىل  اليوم  يدعون  كانوا  واإذا  العامل.  يف  �ضعب 

البحث عن خمرج  الدافع احلقيقي هو  اأن يكون  اأخ�ضى  فاإنني  دويل حوله 

لهم من حالة الياأ�س واال�ضتحالة التي و�ضلوا اإليها بعد اأن عجزوا عن اإبادة 

ميار�ضون  ا�ضراحة  اإىل  بحاجة  فباتوا  اأ�ضكالها،  مبختلف  العربية  املقاومة 

حداث فاأ�ضكك بنتيجة اأي موؤمتر، لكن  خاللها لعبة التفاو�س. ولن اأ�ضتبق االأ

ا�ضتبعاد مفهوم احلل العادل وال�ضامل ي�ضعرنا بالقلق من جدية اأي موؤمتر 

ي�ضعى اإىل التفتيت اأو جتزئة احللول. ولو كانت هناك نوايا ح�ضنة ملا ا�ضتمر 

الو�ضع املاأ�ضاوي الذي يعي�ضه اأهلنا يف غزة، وقد �ضار و�ضمة عار على جبني 

ن�ضانية، وبات من حقنا كمواطنني عرب اأن ن�ضعر باحلذر من اأي اخراق  االإ

لثوابت املبادرة العربية، واإفراغها من بعدها ال�ضمويل.. 

واأما جتاهل مو�ضوع اجلوالن واجلدل القائم حول اإدراجه اأو عدم اإدراجه، 

اإ�رصائيل  تكون  بتهمي�س مو�ضوع اجلوالن، ورمبا  اإ�رصائيل  فهو يعك�س هدف 

املتنازعني  غري  اأح��دًا  تعني  ال  عقارية  ق�ضية  اإىل  م�ضتقباًل  بتحويله  حتلم 

عليها.
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�رصائيليون يتجاهلون اأن اجلوالن ق�ضية قومية، ولي�س جمرد ق�ضية  واالإ

�ضورية وطنية، واإغفال احلديث عنه يعني اإبقاء ال�رصاع مفتوحًا حتى يعود 

اجلوالن اإىل �ضورية..

ال��ع��رب وح��ده��م، بل  ال�ضلبية على  آث��اره��ا  ا ت��رك  مل  اإن جت��زئ��ة احل��ل��ول 

اأنف�ضهم، فهل متكنت اتفاقياتهم  �رصائيليني  �ضلبية جدًا على االإ آثارًا  ا تركت 

االنفرادية من حتقيق ما ي�ضعون اإليه من عالقات طبيعية مع الدول التي 

وّقعوا معها االتفاقيات؟ ما اأظنهم يجهلون اأن ال�ضالم احلقيقي املطمئن هو 

ي �ضعب عربي اأن يتجاهل ما يحدث  ذاك الذي تعقده ال�ضعوب، وال ميكن الأ

يف الوطن العربي كله، وقد ي�ضتد دور احلكومات العربية وقد ي�ضعف، ولكن 

�رصائيليني  االإ اأن  ولو  يلدن كل عجيبة(  )الليايل حباىل  يقول  العربي  املثل 

نوا م�ضتقبلهم وهم اليوم رغم  مَّ
جنحوا اإىل �ضالم �ضامل، وحل نهائي عادل، الأ

كل قواهم الع�ضكرية اأ�ضد قلقًا حوله..

يكون جمرد هروب  واأال  ج��اّدًا،  القادم  ال�ضالم  يكون موؤمتر  اأن  نرجو  نا  اإنَّ

من اأزمات راهنة، اأو لعبًا يف الوقت ال�ضائع، واأال يكون حماولة جديدة لعزل 

اأن يكون هدفه حت�ضني  اأية دولة عربية وتركها تواجه م�ضريها وحيدة، وال 

نريد  العراق.  يف  الدم  م�ضتنقع  الغارق يف  بي�س  االأ للبيت  القامتة  ال�ضورة 

اأن يتحقق موؤمتر جدي على اأ�ضا�س املبادرة العربية، يهتدي مببادئ موؤمتر 

مدريد، ويوؤ�ض�س على ما متَّ اإجنازه، ف�ضنوات املفاو�ضات التي اأهدر فيها جهد 

كبري يجب اأال تطوى مع التاريخ، هذا اإن كانت اإ�رصائيل جادة فعاًل يف البحث 

عن �ضالم ينهي حالة التوتر والقلق يف املنطقة، ولن ينتهي القلق والتوتر، 

ما مل تتوقف الواليات املتحدة عن �ضمان تفوق اإ�رصائيل الع�ضكري على كل 

الذي  التدمريي  النووي  اإ�رصائيل من م�رصوعها  تتخل�س  مل  وما  �ضواها،  من 
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نه لي�س موجهًا نحو عمان اأو دم�ضق اأو حتى  يدعو العامل كله اإىل القلق، الأ

ين�ضى  التي ال  اأوروب��ة  اإىل  املوجه  ال�ضهيوين اخلفي  امل�رصوع  اإنه يف  طهران، 

لها ال�ضهاينة رغم كل االعتذارات والتعوي�ضات مبا فيها منح اليهود اأر�س 

فل�ضطني، اأنها طردتهم واأذاقتهم الويالت واأهمها »الهولوك�ضت«، وال�ضهاينة 

مملوءون باحلقد والكراهية، وبالرغبة يف االنتقام، وح�ضبنا ما فعلوا يف بابل 

مريكي للعراق دلياًل على عمق اأحقادهم الدفينة. بعد الغزو االأ

¥µ
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واملعارف  العلوم  من  في�ض  اأم��ام  الراهن  وقتنا  يف  امل��وؤرخ  اأ�صبح 

واملعطيات والّروايات وامل�صاهدات وال�صهادات والنظريات والدرا�صات 

اأم���ره، فهو  التي ال ح�رص لها، مم��ا جعله يف ح��رة م��ن  ب��ح��اث  واالأ

ملام بعلوم عديدة تتعلق بالتقانة وعلم النف�ض واالجتماع  مطالب باالإ

العلوم  ه��ذه  ن  الأ وال�صيا�صة،  والريا�صيات،  ح�����ص��اء  واالإ واالقت�صاد 

دخلت ب�صكل اأو باآخر يف عمق علم التاريخ منهجًا ومفهومًا وكتابة، 

\ \ \ \ \ \

التاريخ ونظريات املعرفة
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ومدار�سها  القدمية  املعرفة  نظريات  يف  النظر  يعيد  امل���ؤرخ  جعل  ما  وه��ذا 

مثل: املدر�سة ال��سعية التي هيمنت على البحث التاريخي يف اأواخر القرن 

التا�سع ع�رش وبداية القرن الع�رشين، واملدر�سة املارك�سية التي كانت حتى فرتة 

غريق القدامى، واملدر�سة  قريبة تعّد ث�رة من اأعظم الث�رات الفكرية منذ الإ

التاريخانية التي ظهرت يف اأملانيا يف اأواخر القرن التا�سع ع�رش، والتي كانت 

ردة فعل �سد املدر�سة ال��سعية، التي يعتقد اأن�سارها اأنه لي�س باإمكان امل�ؤرخ 

الق�انني  تدر�س  التي  الطبيعة  عل�م  تفعله  ما  غ��رار  على  املا�سي  يف�رّش  اأن 

املت�اترة املّت�سمة بال�ستمرارية والثبات.. ومّثلت »البني�ية« تيارًا اأّثر يف فرتة 

معينة تاأثريًا ل ي�ستهان به يف كثري من امل�ؤرخني يف �ستينات و�سبعينات القرن 

نرتوب�ل�جيا« الفرن�سي »كل�د ليفي  املا�سي، وكان زعيم هذه املدر�سة عامل »الأ

�سرتاو�س« الذي اأّثر كثريًا يف امل�ؤرخني، ويف علم التاريخ..

كبريًا يف  رواجًا  »مي�سال ف�ك�«  الفرن�سي  وامل���ؤرخ  الفيل�س�ف  اأفكار  ولقيت 

اأوروبة يف �سبعينات القرن املا�سي، وقد تاأثر باأفكاره تيار »ما بعد احلداثة« يف 

مريكية، وجاءت نظرية »اأرن�لد ت�ينبي« ح�ل ال�ستعارة  ال�ليات املتحدة الأ

والتداخل  التالقح  واأك��دت  وم�تها،  احل�سارات  بحياة  املتعلقة  البي�ل�جية 

والتاأثري املتبادل بني احل�سارات، بينما اأكد »�سبينغلر« على النغالق، وكتب 

»فران�سي�س ف�ك�ياما« عن »نهاية التاريخ«، و»�سم�ئيل هنتغت�ن« عن »�رشاع 

احل�سارات« الذي اأكد قدرة القيم الثقافية والدينية لبلدان »اجلن�ب« على 

مقارعة احلداثة الغربية..

اإن الكثري من امل�ؤرخني يف  يف املجمل عن فل�سفات التاريخ، ميكن الق�ل 

وقتنا الراهن، بعد جتارب عديدة، ومدار�س كثرية، ينظرون اإىل هذه الفل�سفات 

نظرة م�س�بة باحلذر، رغم اأنهم ل ي�ستنكف�ن من ا�ستخدام بع�س ما تنط�ي 

عليه من اأفكار ومفاهيم، ويظل اأهم نقد ميكن اأن ي�جه اإىل تلك الفل�سفات 
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ن�ضان حّر يف �ضنع  هو اعتبارها اأن للتاريخ غاية ي�ضري نحوها، وقولها اإن االإ

ن  الأ الفل�ضفات  ه��ذه  اإىل  الريبة  بعني  امل��وؤرخ��ني،  بع�س  ينظر  كما  م�ضريه، 

ال�ضيا�ضيني باإمكانهم توظيفها ل�ضاحلهم، وهذا ما يت�ضّمن خماطر عديدة، 

كما حدث يف كتابات »هنتغتون« حول »�رصاع احل�ضارات«.

❁    ❁    ❁

فكار والتيارات وال�ضيا�ضات، مل تعد  اأمام هذا الواقع املتعدد االجتاهات واالأ

لعدة  واإمنا  واحد،  لون فكري  لهيمنة  التاريخية خا�ضعة  البحثية  ال�ضاحة 

املوؤرخني  عامل  ت�ضظي  عن  احلديث  وميكن  ونظريات،  ومدار�س  آراء  وا تيارات 

اإىل عدد ي�ضعب ح�رصه، منها ما هو قدمي ومنها ما هو جديد، ومنها ما 

امل��وؤرخ��ني متجهة  من  كبري  فريق  اأن��ظ��ار  واأ�ضبحت  مّت جت��دي��ده،  ق��دمي  هو 

نحو »اأيديولوجية« ع�رص »العوملة« و»ما بعد احلداثة« التي بداأت باالنت�ضار 

منذ بداية �ضبعينات القرن املا�ضي، وقد قامت بنقد »ال�رصديات الكرى« اأي 

وهي  وال�ضعادة،  والتقدم  واحلرية  كالعقل  ن��وار  االأ وع�رص  احلداثة  مقوالت 

يديولوجية اجلديدة دون ظهور  املقوالت التي مل حتل ح�ضب اأن�ضار هذه االأ

نظمة ال�ضيا�ضية القمعّية، كما يرف�س اأن�ضار  بادة العرقية واالأ اال�ضتعمار واالإ

اليقني يف نظرهم  البحث عن  ن  الأ يقيني  فل�ضفي  تفكري  اأي  النظرية  هذه 

عالقة  يف  قطيعة  دعاتها  ح�ضب  احل��داث��ة«  بعد  ما  »نظرية  ومتثل  �ضاللة، 

األفها يف مرحلة احلداثة..  التي  املرجعيات  وكل  والعلم،  بالتقنية  ن�ضان  االإ

ن�ضان قادرًا على االرتباط ب�ضبكات من العالقات من  لقد جعلت »العوملة« االإ

نوع جديد، بف�ضل ثورة االت�ضال واملعلوماتية.

يف بداية ال�ضبعينات من القرن املا�ضي، انطلق اأي�ضًا تيار )امليكرو- تاريخ( 

من اإيطاليا، وانت�رص يف بقية العامل الغربي، وقد و�ضع اأتباعه تاريخ التجربة 

ول، وقد عرفت ال�ضاحة الثقافية  املعي�ضة ل�ضغار النا�س وب�ضطائهم يف املقام االأ
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اأفكار الفيل�ضوف املثايل »كروت�ضي« وال�ضيا�ضي  يطالية بال�رصاع احلاد بني  االإ

اأفرز هذا ال�رصاع درا�ضات كثرية عن تاريخ  املارك�ضي »اأنطونيو غرام�ضي« وقد 

حزاب والزعماء ال�ضيا�ضيني.. االأ

اأملانيا، تيار التاريخ اليومي للعامة وب�ضطاء  لقد نتج عن هذا التيار يف 

ملان على التاريخ املعا�رص، ويالحظ التاأثر الوا�ضح  النا�س، وركز املوؤرخون االأ

املوؤرخني  باأن  التذكري  »ماك�س فير«، وهنا ال بد من  مل��اين  االأ بعامل االجتماع 

بلدهم  التاريخ يف  التي هيمنت على علم  »التاريخانية«  مل��ان تخّلوا عن  االأ

حّمل  وقد  الع�رصين،  القرن  اأوا�ضط  وحتى  ع�رص  التا�ضع  القرن  اأواخ��ر  منذ 

لطابعها  نظرًا  احلكم  اإىل  »هتلر«  و�ضول  م�ضوؤولية  النظرية  هذه  بع�ضهم 

املثايل، وروؤيتها الن�ضبية للتاريخ، وت�ضاحمها املطلق، ورف�ضها اإطالق اأي نوع 

حكام. من االأ

»املنعطف  تيار  ال�ضبعينات،  يف  مريكية  االأ املتحدة  ال��والي��ات  يف  وظهر 

احلداثة«  بعد  »ما  بنظرية  تاأثر  وقد  واأملانيا،  بريطانيا  يف  وانت�رص  اللغوي« 

و»نظرية التفكيك« جلاك دريدا، والتفكيك هو ذلك العمل النقدي الذي 

يتيح اإعادة قراءة الن�ضو�س، وا�ضتخراج كنوزها اخلفّية التي وقع اإق�ضاوؤها 

معني،  عقالين  تفكري  فر�ضها  التي  اجلانب  الوحيدة  القراءة  بفعل  �ضابقُا، 

ويوؤكد اأ�ضحاب املنعطف اللغوي اأهمية اللغة يف علم التاريخ، وذهب بع�ضهم 

اإىل القول اإن التاريخ لي�س يف نهاية املطاف خطابًا علميًا، واإمنا هو نوع اأدبي 

ال غري وقاموا بنفي �ضفة موؤرخ عن كل باحث ال يهتم باللغة.

مبثابة  بالراهن  االهتمام  اأ�ضبح  املا�ضي،  القرن  من  الثمانينات  منذ 

ع�ضفت  التي  الكرى  ال�ضيا�ضية  فالهّزات  امل��وؤرخ��ني،  من  كثري  اإىل  ال�����رصورة 

بالعامل.. اأحدثت طلبًا �ضديدًا على الدرا�ضات التحليلية، اإال اأن امل�ضكلة كانت 

يزال  ال  اأح��داث  معاجلة  مكان  باالإ هل  التاريخ،  من  النوع  ه��ذا  طبيعة  يف 
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لكي  الكايف  الزمني  البعد  للموؤرخ  يتوفر  قيد احلياة؟ وهل  �ضانعوها على 

يكون مو�ضوعيًا؟ األي�س هذا ال�ضنف من التاريخ مثل الن�ضاط ال�ضحفي؟..

بحاث التاريخية ه�ضمت حق  لقد انتاب فريقًا من املوؤرخني ال�ضعور باأن االأ

الفرد ل�ضالح اجلماعة، لذلك اجّتهوا نحو درا�ضة احلياة اخلا�ضة والعائلة، 

واأ�ضبحت »ال�ضري« واملذكرات »مو�ضة« لها قراء كثريون.. وظهرت كتابات جديدة 

طرحت ق�ضايا تتعلق بعلم التاريخ وحقيقته، تفيد باأن علم التاريخ هدفه 

ملام ال�ضامل باملا�ضي، واملوؤرخ  التف�ضري ولي�س ا�ضرجاع املا�ضي، وال يطمح اإىل االإ

ذاتي ينظر اإىل املا�ضي من خالل م�ضاحله وف�ضوله واأهوائه، ومبا اأنه ذاتي 

فهو ينتمي اإىل التاريخ، والتاريخ هو ح�ضور املا�ضي ب�ضفته ما�ضي احلا�رص، 

وهو اأي�ضًا انتماء الب�رص يف املا�ضي اإىل اإن�ضانية واحدة، والتاريخ هو طريقة 

من الطرق التي يكرر فيها الب�رص انتماءهم اإىل اإن�ضانية واحدة، فهو ميدان 

توا�ضل ال�ضمائر..

❁    ❁    ❁

من  العديد  تفكري  �ضغلت  امل��وؤرخ،  عمل  يت�ضّمنها  التي  العقالنية  القيم 

يومنا  وحتى  املا�ضي  القرن  منت�ضف  منذ  والدار�ضني  واملوؤرخني  الفال�ضفة 

هذا، ويندرج كتاب املوؤرخ الفرن�ضي »هرني مارو« )�904-���9( الذي يحمل 

طار، فقد حاول فيه ا�ضتخراج نتائج  عنوان »املعرفة التاريخية« �ضمن هذا االإ

خرته لن�ضل اإىل اإدراك التاريخ كما هو موجود، ومتحقق يف عمل املوؤرخني، 

املا�ضي  التاريخ معرفة  اأن  »م��ارو« يرى  اأي مبا هو واقعة معقدة ومتنوعة.. 

ن�ضاين، اأو اأثرًا اأدبيًا يهدف اإىل اإعادة  ًا للما�ضي االإ ن�ضاين.. معرفة، ال ق�ضّ االإ

مر، وقد تبلور على نحو اأكمل يف فكر املوؤرخ  ر�ضمه، والتاريخ يوجد يف واقع االأ

كر ن�ضقّية لالقراب  كر �رصامة، واالأ حتى قبل كتابته له، وهو نتاج اجلهد االأ

من املثال املن�ضور.
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آرون« )��90-�9�3( يف كتابه »درو�س من التاريخ«: اأن املوؤرخ  ويرى »رميون ا

ينتمي اإىل جمتمع يحتفظ باآثار املا�ضي من وثائق ومعامل ت�ضمح له باإعادة 

بناء حياة ال�ضابقني، ومن ثّمة فاإن معرفة املا�ضي هي معرفة جتري يف مكان 

معني، ويف زمن معني، واملوؤرخ نف�ضه هو كائن داخل التاريخ.

اإمنا هي التجربة  املا�ضي،  اإع��ادة بناء  اإن ما ينق�ضنا دوم��ًا، عندما نريد 

ثار التي تركوها  خرون.. انطالقًا من االآ املبا�رصة بالطريقة التي عا�س فيها االآ

ثرية التي �ضيدوها.. لنا اأو من املعامل االأ

كتاب  يتاألف  ومم  امل���وؤرخ؟  خطاب  هو  ما  نف�ضه:  يطرح  ال��ذي  وال�����ض��وؤال 

جابة بكل ب�ضاطة: رواية اأو خطاب املوؤرخ يتاألف من عدد كبري  التاريخ؟.. االإ

فيها  ي�ضوغ  التي  اللحظة  �ضابقة، يف  اأح��داث  اإىل  ترجع  التي  الق�ضايا  من 

�ضاأن  �ضاأنه  يرنو،  ال��ذي  امل��وؤرخ  اإن خطاب  آخ��ر،  ا بتعبري  الق�ضايا،  امل��وؤرخ هذه 

كل خطاب اإىل املعرفة، التي ُتختزل يف جمموع ق�ضايا، يعيد ت�ضكيلها وفق 

املعطيات والوثائق املتوفرة، وهي ق�ضايا لها قيمة كونية ومكانية، �ضيكت�ضب 

التاريخ منها يف النهاية معقوليته واأهميته..

يف البحث عن طبيعة ما يحدث وحدث يف علم التاريخ يف وقتنا الراهن، 

الفرن�ضية  احلوليات«  »مدر�ضة  به  قامت  ال��ذي  ال��دور  اإىل  �ضارة  االإ من  بد  ال 

برودال«  ل�»فرناند  وكان  برمته،  احلديث  التاريخ  علم  التي جددت  ال�ضهرية 

التاريخ،  كتابة  تطوير منهجية  الريادي يف  الدور  وتالمذته،   )�9��-�90�(

ب�»ال�ضاملة«  نعتها  ميكن  للتاريخ  جديدة  نظرة  »املدر�ضة«  هذه  فر�ضت  فقد 

ن�ضانية، وعلى اجلغرافية واالقت�ضاد  نها مفتوحة على خمتلف العلوم االإ الأ

ب�ضكل خا�س، وتنخرط على املدى الطويل يف در�س جممل احل�ضارات..

الع�رصين، يركز  القرن  اأي يف بداية  »ب��رودال«  التاريخ قبل  لقد كان علم 

حداث الهامة، وحول ال�ضخ�ضيات ال�ضيا�ضية  بحثه يف �ضكله التقليدي حول االأ
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�ضكندر املقدوين ويوليو�س  اأمثال: االإ ن�ضانية،  والع�ضكرية الكرى يف تاريخ االإ

ال�ضخ�ضيات  ه��ذه  وكانت  وغريهم،  بونابرت  ونابليون  خ��ان  وجنكيز  قي�رص 

وتغرّيًا  الزمني،  ال�ضّلم  �ضعيد  على  منعرجًا  ذاتها  بحّد  ت�ضّكل  اال�ضتثنائية 

مف�ضليًا على م�ضتويات ال�ضيا�ضة واالقت�ضاد والفكر، وكان »برودال« ال ينكر 

حداث من اأهمية، اإال اأنه كان يقرح اإىل جانب  ما لهذا ال�رصد الت�ضل�ضلي لالأ

اأعمق، فالذبذبة ال�رصيعة  اأن ننقل نظرة املوؤرخ نحو م�ضاحات جديدة  ذلك 

ن�ضان، لي�ضت �ضوى ارتعا�ضات ورّفات  حداث ذات البعد الفردي لالإ –ن�ضبيًا- لالأ
اأ�ضبه بتجاعيد املياه على �ضطح البحر، بينما يرى »برودال« �رصورة الغو�س 

كر و�ضوحًا للجماعات  بحار يف املياه العميقة حتى ن�ضل اإىل التاريخ االأ واالإ

مر بالطرق التجارية الكرى،  الب�رصية يف عالقاتها مبحيطها، �ضواء تعّلق االأ

اأو باملمّرات املالحية اأو بالعقليات.

اإن اأهم ما ي�ضتخل�ضه »برودال« من فل�ضفة التاريخ، اأن الواقع الراهن يف 

ح��داث  االأ فاإن تف�ضري  وبالتايل  دائ��م،  تغرّي  اأي يف حالة  ت�ضّكل م�ضتمر،  حالة 

الراهنة، ما هو اإال ادعاء، واأق�ضى ما ميكن اأن ن�ضبو اإليه هو اأن نطمح اإىل 

حداث ب�ضكل اأف�ضل.. فهم تلك االأ

احلياة  وحتليل  لفهم  ال�����رصوري��ة  الرئي�ضة  احلقائق  »ب����رودال«  وي��ح��دد 

ن�ضانية اليوم مبا يلي: االإ

ن�ضطة املادية واالقت�ضادية التي  ن�ضان اأواًل، واالأ الف�ضاء الذي يعي�س فيه االإ

�ضكال االجتماعية القدمية اأو اجلديدة  ترتبط بها حياته وبقاوؤه ثانيًا، واالأ

خالقية  التي تتحكم بحياته عن وعي اأو عن غري وعي منه ثالثًا، والقواعد االأ

الفل�ضفية  اأو  الدينية  والعقائد  رابعًا،  والالوعي  الوعي  اإليها  يخ�ضع  التي 

التي يتقا�ضمها مع بني جن�ضه خام�ضًا واأخريًا..

وهي  »احل�ضارة«  ت�ضمية  عليه  يطلق  ما  ت�ضّكل  جمتمعة  العنا�رص  ه��ذه 



التاريخ ونظريات املعرفة

182010 �شـــــــــــــــباط     557 العــــــــــــــدد 

ت�ضتغرق حياة اأطول من حياتنا بكثري، ولن يتي�رص لنا دائمًا خالل فرة وجودنا 

احل�ضارة«  »تاريخ  معنى  عن  »ب���رودال«  ويجيب  كّلي،  ب�ضكل  تتغرّي  نراها  اأن 

�ضارية  ت��زال  ال  التي  تلك  عن  القدمية  العناوين  بني  البحث  »ه��و  بقوله: 

حتى يومنا هذا« كما يعزو تعدد التف�ضريات التاريخية اإىل التباعد، بل واإىل 

�ضمن  املقابل  تّتحد يف  التي  النظر  وجهات  اأحيانًا بني خمتلف  التناق�س 

زمنة التاريخية  جدلية خا�ضة بالتاريخ، وترتكز تلك اجلدلية على تعدد االأ

حقاب املطّول، واأخريًا الزمن البطيء  حداث ال�رصيع، زمن االأ نف�ضها: زمن االأ

والك�ضول للح�ضارات.

البعد  اأي  اأنواع احل�ضارات تبعًا للف�ضاء اجلغرايف،  ويفّرق »برودال« بني 

�ضفر، م�رص  االأ النهر  )كال�ضني حول  نهرية  هناك ح�ضارات  اإن  اإذ  املكاين.. 

حول النيل، بالد ما بني النهرين حول دجلة والفرات(، وح�ضارات بحرية، 

بحر  املتمركزة حول  ال�ضمالية  واأوروب��ة  املتو�ضط«  »هبة  وروم��ا  اليونان  مثل 

اأج��واء  عن  بعيدًا  فهمه  ال ميكن  ال��ذي  ���ض��الم«  »االإ ين�ضى  ال  كما  البلطيق، 

القوافل ال�ضاربة يف اأعماق ال�ضحراء.. اإ�ضافة اإىل ذلك يجب اأال نن�ضى اأن 

احل�ضارات هي مناذج واأمناط متعددة من امل�ضاكن والبيوت املبنّية باخل�ضب 

والنباتات  املناخ  ح�ضب  وذل��ك  احلجر،  اأو  اخل��ي��زران  اأو  الق�س  اأو  الطني  اأو 

�ضجار واملواد املتوفرة، متامًا مثل الزراعات املعي�ضية من اأرز وذرة وقمح..  واالأ

�ضا�ضية للمجموعات الب�رصية،  كما اأن احل�ضارات هي عقليات تعك�س القيم االأ

تلك القيم التي تت�ضبث بالبنى النف�ضية التي ت�ضّكل يف نهاية املطاف الركيزة 

املحورية للح�ضارات..
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)�لقد�س وحلب �أمنوذجًا(

حل������ب و�لقد�س مدينتان عربيتان �إ�ش������اميتان �ش������قيقتان، وقد جمعتهما 

من������ذ �لقدم �أو��رص جمة، دينية وقومية وثقافي������ة وعمر�نية. وكان �أن �نعك�س 

جيال وعرب �لتاريخ. ويتبدى ذلك يف قول �ش������يخ  تاحمهما جلياً يف نفو�س �لأ

�ملعرة قبل نحو �ألف من �ل�شنني:

ناقد وباحث يف الرتاث العربي )�شورية(.

العمل الفني: الفنان �شادي العي�شمي.

❁

ò

النه�شة العمرانية يف بالد ال�شام 

اأواخر العهد العثماين

❁
د. عمر الدقاق
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 يا �شاكي النوب انه�ض طالبًا حلبًا

نهو�ض م�شنى، حل�شم الداء ملتم�ض

واخلع حذاءك اإن حاذيتها ورعًا

كفعل مو�شى كليم اهلل يف القد�ض 

اإن حل������ب والقد�س عل������ى تباعدهما يف 

امل������كان هم������ا تواأمان يف القل������ب، وما يجمع 

أك������ر بكثري مما  املدينت������ن ويق������ارب بينهما ا

يفرقهم������ا ويباعد بينهما. ومع ذلك �س������وف 

ين�سب معظم كالمي على مدينة حلب التي 

تتجل������ى فيها مع������امل النه�س������ة العمرانية يف 

العهد العثماين على نحو اأو�سح واأ�رصح. ثمة 

أردنا اأن نرى ال�س������يء  أننا اإذا ا مقولة مفادها ا

عل������ى حقيقته علين������ا اأن نبتعد عنه قلياًل..، 

أردنا اأن نتبن حقيقة موقعنا يف  أي�س������اً اإذا ا وا

احلا�رص علينا اأن نلتفت قلياًل اإىل املا�سي.

أق������ول: لقد طغ������ت اأهواء  وعلى ذل������ك ا

ال�سيا�س������ة املت�س������اربة على ال�������رصق العربي 

خ������رية من  �س������المي يف تل������ك احلقب������ة الأ الإ

مور اإىل مدى 
تاريخنا احلديث، وو�س������لت الأ

ت�سويه الوقائع وطم�س احلقائق، وا�ستفحلت 

اأحوال امل�سلمن بن قطر وقطر، بل بن فئة 

وفئة.

يف ذلك احلن كان ال�س������يخ حممد عبده 

�شالمي يردد  ومعه جمهور كبري من العامل الإ

مقولت������ه يف جريدته »الع������روة الوثقى« )اإن 

املحافظة على الدول������ة العلية العثمانية هي 

مي������ان باهلل ومبحمد  ثالث������ة العقائد بعد الإ

ر�شول اهلل(.

وكان اأن وق������ع ذلك ال�رصخ الكبري يف ديار 

العرب وامل�ش������لمني حني وقف������ت يف الطرف 

املقابل جموع النا�ص يف بالد احلجاز وال�شام 

والع������راق، وحمل������ت ال�ش������الح �ش������د الدولة 

العثمانية، معلنة ثورتها العربية الكربى اإبان 

وىل. احلرب العاملية الأ

حداث اجلائحة عن  وقد اجنلت تلك الأ

أليمة يف نفو�ص اجليل،  خيبة مريرة و�شدمة ا

�شى  �شف والأ بعد اأن تبني للجميع، مع كل الأ

اأن م������ا كان يرتاءى لهم م������اًء زللً مل يكن يف 

مر اإل �رصاباً خادعاً ووقعت القد�ص  حقيقة الأ

أي������دي الربيطانيني ووقعت  وما حوله������ا يف ا

دم�ش������ق وحلب و�ش������ائر مدن ال�شام يف اأيدي 

ن، وبعد اأن ق������ّرت املنازع  الفرن�ش������يني. والآ

وه������داأت اخلواطر وات�ش������حت الروؤى، يغدو 

لزاماً على الباح������ث املعا�رص اأن يعيد النظر 

يف كثري م������ن املقولت التاريخية ال�ش������ائدة، 

واأن ميتلك روؤية مو�ش������وعية من�ش������فة، تعيد 
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العتب������ار لف������رتة مرتجرجة من حي������اة اأمتنا 

املعا�������رصة.. اإذ لي�ص يف واق������ع احلياة بيا�ص 

مطلق ول �شواد مطلق.

م�������ص القريب. تاألق������ت مدينة حلب  بالأ

�ش������المية، واليوم تتاألق  عا�ش������مة للثقافة الإ

القد�ص عا�ش������مة للثقافة العربية. اإنهما معاً 

�شالم. العا�شمتان التاريخيتان للعروبة والإ

من������ذ اأن دخلت ب������الد ال�ش������ام يف حوزة 

�ش������الم بعزمية اخلليفة عمر بن اخلطاب  الإ

وقادته ال�ش������حابيني العظام خالد بن الوليد 

أبو عبيدة اجلراح وعيا�ص بن غنم، مت و�شع  وا

أ�ش�ص ح�شارية مباركة جتلت يف مدن القد�ص  ا

ودم�ش������ق وحلب. وقد تعاقبت دول امل�شلمني 

وملوكه������م على حك������م البالد عرب الع�ش������ور 

اإىل اأن متكن العثمانيون من ال�ش������يطرة على 

قطار ال�ش������امية يف �شحى القرن ال�شاد�ص  الأ

ع�رص، واتخذوا مدينة ا�ش������تانبول عا�ش������مة 

وىل بعد املدينة  لل�شالطني امل�شلمني للمرة الأ

املنورة ودم�شق وبغداد.

من قب������ل، ويف ال�ش������نة ال�ش������ابعة ع�رصة 

للهج������رة دخل القائد العربي عيا�ص بن غنم 

أبو عبيدة اجلراح  مدينة حلب بعد اأن انتدبه ا

للم�شي نحو �شمال بالد ال�شام. وقد اأعطى 

أنف�ش������هم واأموالهم و�شور  مان على ا اأهلها الأ

مدينتهم وكنائ�شهم ومنازلهم وقلعتهم. وتقع 

حلب يف اأق�شى ال�شمال من بالد ال�شام »وهي 

وا�ش������طة العقد يف طري������ق احلرير بني بالد 

ال�رصق واأوروبة. وتبعد عن ال�شاحل ال�رصقي 

بي�ص املتو�ش������ط مئة كيلومرت، وعن  للبحر الأ

نهر الفرات �رصقاً نحو 90كم. وترتفع 370م 

عن �ش������طح البح������ر، وتبلغ م�ش������احتها ع�رصة 

 
)1(

اآلف كم2.

لقد دخ������ل الفاحتون امل�ش������لمون مدينة 

حلب من باب اأنطاكية، ويف ذلك املكان بنوا 

ول يف املدين������ة حني متَّ لهم  م�ش������جداً هو الأ

فتحها وا�ش������مه م�شجد الغ�ش������ائري ويعرف 

مب�شجد �شعيب. ومنذ ذلك احلني من الفتح 

�ش������المي تعاقبت على حلب و�ش������ائر بالد  الإ

ال�ش������ام عهود ودول ب������دءاً من ع�رص اخللفاء 

مويني فالعبا�شيني فالزنكيني  الرا�شدين ثم الأ

يوبي������ني فاملماليك، واأخ������رياً العثمانيني،  فالأ

الذين حكموا بالد ال�ش������ام منذ �ش������نة 1516 

اإىل �شنة 1918م.

فيه  داأب  ج��دي��د  ع��ه��د  أ  ي��ب��دا ذاك  واإذ 

العثمانيون على اإغناء البالد باإن�شاء املرافق 

امل�شايف  وب��ن��اء  امل�شاجد  واإع��م��ار  احل��ي��وي��ة 
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وامل�����دار������ص و���ش��ائ��ر 

دارة،  والإ العلم  دور 

ظهور  بعد  ول�شيما 

���ش��ن��ان ب��ا���ش��ا ال��رتك��ي 

ن����اب����غ����ة ال���ه���ن���د����ش���ة 

ذل��ك  امل���ع���م���اري���ة يف 

ال��������وق��������ت امل����ب����ك����ر 

م����ن ح����ي����اة ال����دول����ة 

ال���ع���ث���م���ان���ي���ة. وك����ان 

حياة  يف  أل��ق��ت  ت��ا اأن 

نه�شة  ال�����ش��ام  ب���الد 

ع��م��ران��ي��ة م��ت��ن��ام��ي��ة 

خ�����ش��و���ش��ي��ة  ذات 

م��ت��م��ي��زة وم��ن��ذ ذل��ك 

احل���ني دخ��ل��ت ح��ل��ب يف ط���ور ازده����ار غري 

معهود على ال�شعيد القت�شادي والعمراين، 

وغدت ثالث مدن الدولة العثمانية.

ويغل������ب على القد�ص وحل������ب منذ القدم 

ن�ش������يج عمراين مت�ش������ابه مازال ملمو�شاً بني 

أ�ش������وارهما  حي������اء القدمي������ة للمدينتني وا الأ

أبوابهما احل�شينة، وكذلك احلارات  املنيعة وا

املبلط������ة فيها وال�ش������اعدة اأحياناً، مثل حي 

العقبة بحلب ونحو ذلك.

وق������د ازداد التالحم بني هاتني املدينتني 

حل������ب والقد�ص ع������رب التاريخ ح������ني اجتاح 

�شالمي واحتلوا  ال�ش������ليبيون بالد امل�رصق الإ

الرها واأنطاكية وما بعدهما حتى و�شلوا اإىل 

القد�ص �ش������نة 492ه�، 1099م وا�ش������تباحوها 

وفتك������وا باأهله������ا وعاثوا ف�ش������اداً بامل�ش������جد 

ق�شى واأحرقوا منربه وحمرابه ويف اإثر ذلك  الأ

تنادى اأهل حلب اإىل �شنع منرب جديد نفي�ص 

مر�شع بال�شدف والعاج كي ير�شل اإىل القد�ص 

عند ا�شرتدادها من اأيدي ال�شليبيني، ليو�شع 

ق�ش������ى. وبعد اأن اأمتَّ  يف مكانه بامل�ش������جد الأ
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احللبيون �ش������نع املنرب على خري ما يرام �شنة 

موي  564ه� 1168م و�ش������عوه يف اجلامع الأ

الكب������ري اإىل اأن يحني يوم التحرير املن�ش������ود 

وهذا ما كان بعد حني يف اإثر انت�شار �شالح 

الدين يوم حطني وا�شتعادته بيت املقد�ص يف 

أر�شل �شالح  �ش������نة 583ه�، 1187م. وحينئذ ا

الدين اإىل ابنه يف حلب امللك الظاهر غازي 

ي�شتعجله يف اأن يوافيه باملنرب املنتظر وقد مت 

ذلك بالقد�ص يف يوم م�شهود.

❁    ❁    ❁

واليوم تنعم حل������ب بالعديد من ال�رصوح 

احل�ش������ارية  واملن�ش������اآت  املاثلة،  العمراني������ة 

املهمة الت������ي تنت�رص يف رحاب ه������ذه املدينة 

التاريخية العريقة والتي تزدهي مب�شاجدها 

العامرة وقبابها الرحيبة وماآذنها الر�ش������يقة، 

أ�ش������واقها ومدار�ش������ها  ف�ش������اًل عن خاناتها وا

أب������رز تل������ك ال�رصوح  وحماماته������ا..، وم������ن ا

واملن�شاآت جامع العثمانية والبهرمية واملولوية 

ومدر�ش������ة العادلي������ة واخل�رصوي������ة ثم املكتب 

ال�ش������لطاين واملدر�شة الر�ش������دية وامل�شت�شفى 

الوطني وال�رصاي القدمية ومبنى اأبي الهدى 

ال�شيادي، و�شاعة باب الفرج ومنتزه ال�شبيل 

وحمطة �شكة حديد بغداد.. اأما امل�شاجد فقد 

تكاثرت يف حلب على مر الع�ش������ور وتعاقب 

 
)2(

احلكام حت������ى بلغت اليوم 461 م�ش������جداً

موزعة يف كل اأحياء املدينة وحاراتها.

امل�ضاجد واملدار�س:

كان اأول �������رصح معم������اري دين������ي عرفته 

حلب يف بدايات العهد العثماين هو )م�شجد 

اخل�رصوية( وذلك باأمر واليها خ�رصو با�ش������ا 

يف عهد ال�شلطان �شليمان القانوين. و�شممه 

املهند�������ص �ش������نان. فق������د بني عل������ى الطراز 

العثم������اين الق������دمي، وذلك يف �ش������نة 951ه�، 

1544م.

وتتبدى اأهمية اخل�رصوية هذا امل�ش������جد 

أنه مالبث اأن انقلب اإىل  العثماين العريق يف ا

أي�شاً بتوابعها  مدر�ش������ة بل مدر�ش������ة داخلية ا

و�ش������ائر مرافقه������ا. وبذلك تع������د اخل�رصوية 

أنها اإجناز  من�ش������اأة دينية تربوية رائدة. كما ا

�شالمية،  مهم يف جمال الهند�شة املعمارية الإ

عندما اأ�ش������بحت مدر�ش������ة رائدة ف�شاًل عن 

كونها م�شجداً منذ ذلك احلني املبكر، وعلى 

ربعة العثمانية التالية وغدت  مر الق������رون الأ

النم������وذج العثماين املف�ش������ل واملحتذى لفن 

�ش������المية يف حلب وقد مت جتديد  العمارة الإ

اخل�رصوي������ة فيم������ا بعد من قب������ل ولة حلب، 
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وك�ش������ي حمرابه وعلى جانبيه بالبور�ش������لني 

واملوزاييك و�ش������وى ذلك من التحديث مما مل 

)3(
يكن معروفاً قبل ذلك احلني.

وما زالت مدر�ش������ة اخل�رصوية منذ عهد 

من�ش������ئها خ�رصو با�شا متار�ص مهامها الدينية 

أيامنا هذه، حيث  والتعليمية دون توقف حتى ا

توىل التدري�ص فيها علماء اأجالء منهم ال�شيخ 

اأحمد الزرقا واملوؤرخ ال�ش������يخ راغب الطباخ. 

كما تخرج فيها نخبة من اأعالم املدينة مثل 

ال�ش������يخ حممد احلكيم مفتي حلب ومعروف 

الدواليب������ي احلقوق������ي الب������ارز وال�شيا�ش������ي 

ال�ش������ابق وحممد يحيى الكيايل مدير اأوقاف 

�ش������تاذ اجلامعي  حلب وم�ش������طفى الزرقا الأ

والفقيه العامل.. وغري هوؤلء من رجال الدين 

. حتى لقب 
)4(

دارة وال�شيا�ش������ة يف �شورية والإ

جامع اخل�رصوية ومدر�شته باأزهر حلب.

واأهم املن�شاآت الدينية التالية وفق النموذج 

العثماين بعد ذلك جامع ومدر�ش������ة العادلية 

وجامع البهرمية وجامع ومدر�شة العثمانية. 

فق������د تطورت هذه امل�ش������اجد- املدار�ص بعد 

اخل�رصوية واأ�ش������بحت متتاز بوجود اإيوانات 

داخل القبلية ترتفع قلياًل عن اأر�ص القبلية، 

وقد اأ�شيفت بق�شد التعبد اأي�شاً.

ويف عهد ال�ش������لطان �ش������ليمان القانوين 

أي�ش������اً اأمر حممد با�شا بن دوقه كني باإن�شاء  ا

)جام������ع العادلية(، ومت بناوؤه �ش������نة 959ه�، 

أن�شاأ وايل حلب  أي�شاً ا 1555م. وبعد �شنوات ا

بهرام با�شا م�شجد )البهرمية( �شنة 990ه�-

1582م وذلك يف ح������ي اجللوم الكربى وبعد 

ذلك مت حتديثه و�شار اأول م�شجد جتر اإليه 

املياه ال�شاخنة للو�شوء.

�ش������وار  وعلى هذا الغرار تواىل خارج الأ

تو�ش������ع بن������اء امل�ش������اجد يف ذل������ك احلني من 

أب�ش������ري  القرن ال�ش������ابع ع�رص من مثل جامع ا

با�شا )ال�شوف( وذلك يف حي اجلديدة �شنة 

1063ه�- 1652م.

ث������م �ش������هد الق������رن الثامن ع�������رص تطوراً 

ملحوظ������اً يف حلب على ال�ش������عيد العمراين 

أبرز مالحمه بن������اء جامع العثمانية  كان من ا

أو املدر�ش������ة العثمانية �شنة 1143ه�-1730م  ا

با�شم بانيه عثمان بن عبد الرحمن با�شا وايل 

أ�شهر  حلب يومئذ. ومدر�شة العثمانية تعد من ا

أن�ش������ئت  ن، وقد ا معامل حلب العمرانية اإىل الآ

�ش������ل لتدري�ص الطالب وفق م�ش������توى  يف الأ

اأعلى ثانوي على اأيدي نخبة من املدر�ش������ني 

العلماء وقد �ش������مت هذه املن�ش������اأة التعليمية 
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)5(

أي�ش������اً مدر�ش������ة داخلية املتط������ورة لتكون ا

قامة املدر�شني وطالبي  ت�شم اأربعني غرفة لإ

مام  العل������م ومبيتهم ف�ش������اًل عن م�ش������كن لالإ

واملوؤذن.. وتت�شكل العثمانية اأي�شاً من ثالثة 

اأروقة طويلة متتد من اجلنوب اإىل ال�شمال، 

تعلوه������ا 13 قبة حممولة عل������ى 13 عموداً، 

أي�ش������اً 11 قبة حممول������ة على 11عموداً يف  وا

الرواق الغربي. وال������رواق ال�رصقي تعلوه 17 

قبة حممول������ة على 15 عم������وداً. اأما القبلية 

فهي مربعة ال�شكل. ومئذنة العثمانية ترتفع 

وهي ذات راأ�ص خمروطي 
 )6(

مبقدار 30 مرتاً

معهود يف الطراز العثماين ال�شائد. وبالنظر 

همية املعمارية لهذه املدر�شة العثمانية  اإىل الأ

يف حل������ب فق������د اأولها عدد من الدار�ش������ني 

كادمييني عنايته������م ووجدوا فيها منوذجاً  الأ

 .
)7(

رفيعاً. لن�شج املدر�شة املعمارية العثمانية

ومن مزايا هذه املدر�ش������ة قبتها الرحيبة يف 

�شكل ن�ش������ف كرة تتو�ش������ع يف جنباتها �شت 

ع�رصة ناف������ذة، تدعمه������ا 8 دعامات موزعة 

ربع.. على زوايا اجلهات الأ

وكان اأن بل������غ الن�ش������اط العم������راين اأوجه 

يف الق������رن التا�ش������ع ع�������رص، وذل������ك على كل 

�ش������عيد يف مدينة حلب. ويف �شدد امل�شاجد 

واجلوامع ال�ش������الفة ن�شطت جهود الدولة يف 

أ بنيانه بفع������ل تقادم الزمان  ترمي������م ما اهرتا

أو ما تهدم بع�ش������ه من قب������اب وماآذن بفعل  ا

الزلزل، كما مت تو�ش������يع ما اقت�شاه التزايد 

ال�ش������كاين وامتداد اأنحاء املدينة، وقد �شمل 

ذلك التجديد م�ش������اجد اأرطولو وحج مو�شى 

أبو الدرج������ني واحلموي والبالط الفوقاين  وا

عجام  براج وخان اجلمرك والأ واجللبي والأ

ربعني وع�������رصات كثرية من  والب�ش������مجي والأ

اأمثال هذه املدار�ص التي اأح�ش������اها ووثقها 

)8(
الباحثون املعا�رصون.

أم������ا امل�ش������اجد الت������ي مت بناوؤها يف ذلك  ا

القرن التا�ش������ع ع�رص املواك������ب لزمن الوجود 

العثماين يف حلب و�ش������ائر بالد ال�ش������ام فهي 

كثرية تبعاً لزده������ار املدينة املطرد وتناميها 

ال�ش������كاين والقت�ش������ادي. وكان طبيعي������اً اأن 

�شوار  يقام معظم هذه املن�ش������اآت يف خارج الأ

ف�شاًل عن داخلها. ومن م�شاجد هذه الفرتة 

املتاأخ������رة من ذل������ك الع�رص جام������ع املولوية 

)امللخان������ة( يف منطقة ب������اب الفرج الذي مت 

ت�ش������ييده ثم جتديده �شنة 1250ه�، 1834م. 

وامل�ش������اجد التالي������ة بعد ذل������ك والتي ميكن 

أن�ش������ئ معظمه������ا يف عهد  اأن تع������د حديثة، ا
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ال�ش������لطان عبد احلميد الث������اين مثل جامع 

زكي با�شا يف حي ال�شماعيلية وقد بني �شنة 

1316ه�������، 1898م، ثم ا�ش������تحدث فيه املنرب 

�شنة 1328ه�، 1910م.

�ضواق واخلانات: االأ

يف جملة ما متتاز به مدينة حلب القدمية 

أ�شواقها املميزة وخاناتها امل�شهورة التي تنبئ  ا

ع������ن مدى ما بلغته املدينة من تقدم عمراين 

وازدهار اقت�شادي. وكثري من هذه اخلانات 

يوبيني  يرجع اإىل اأزمنة �ش������الفة من عهود الأ

واملمالي������ك. لقد عرفت حلب خالل القرنني 

الثامن ع�رص والتا�ش������ع ع�رص منواً مطرداً يف 

أبرز  جمال ال�ش������كان والعمران والتجارة كان ا

�شواق واخلانات يف  مظاهره ازدياد اأهمية الأ

الو�شط ال�شناعي واملهني والتجاري، وحركة 

أريافها.  أوا�ش������ط املدينة وا تبادل ال�ش������لع بني ا

غري اأن احلركة التجارية بلغت اأوج ازدهارها 

بني حلب و�ش������ائر املدن يف �رصق البالد مثل 

الع������راق وم�رص واإيران والهن������د، ويف غربها 

مثل اليون������ان وايطاليا وهولندا وبريطانيا.. 

�ش������واق  فعلى ح������ني كانت م�ش������احة هذه الأ

واخلانات ونحوه������ا من املن�ش������اآت واملتاجر 

يف بدايات القرن ال�ش������اد�ص ع�رص مما يعرف 

با�ش������م )املدينة( ل يتعدى خم�شة هكتارات، 

اأ�شبحت يف القرنني التاليني اأكرث من ع�رصة 

، اأي اإن م�شاحة الو�شط التجاري 
)9(

هكتارات

اأ�ش������بحت بعدئذ م�ش������اعفة. كم������ا تكاثرت 

أبعد مدى، ويعود  �شواق وا�ش������تطالت اإىل ا الأ

ذلك اإىل مب������ادرات حميدة م������ن بع�ص ولة 

حلب وما مت من تعاون بينهم وبني العديدين 

من با�شوات املدينة واأغنيانها، ول�شيما غنى 

وقاف وتكاثر الوقفيات،  �شندوق موؤ�ش�شة الأ

نفاق عل������ى جممل احلركة  ومن ث������م وفرة الإ

القت�ش������ادية والعمرانية وكان ن�شيب خان 

أن�ش������اأه وايل حلب  اجلم������رك الرحيب الذي ا

اإبراهيم زاده �ش������نة 982ه�������، 1574م وافراً 

�شواق  يف هذا املجال، واأ�ش������بح من اأغنى الأ

�شواق  واملتاجر. كما امتازت هذه اخلانات والأ

بالتخ�ش�������ص على �ش������عيد تبادل املنتجات 

أ�شواق  وامل�ش������نوعات وخمتلف ال�ش������لع، مثل ا

ال�ش������اغة واحلب������ال وال�ش������ابون والعطارين 

واجل������وخ والعبي.. ويقارب ه������ذا اخلان يف 

اأهميته خان الوزير الذي ميتاز بخ�شو�شيته 

أي�شاً، وخا�شة واجهته اخلارجية  العمرانية ا

ف�ش������اًل عن واجهته الداخلية. وقد مت بناوؤه 

أنه بني  - كم������ا يذكر الغ������زي يف تاريخ������ه- ا
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�ش������نة 1093ه�، 1681م ويف عهد وايل حلب 

م�ش������طفى با�شا قره ح�شني الذي كان مقرباً 

لل�شلطان وحاظياً بثقته. وقد خ�ش�ص خلان 

الوزير هذا وقف غني اأي�شاً وهو اليوم ميالأ 

أ�ش������فل �ش������فح قلعة حلب بواجهته  العني يف ا

حجار  املتميزة اجلميلة التي تتناوب عليها الأ

ال�ش������ود والبي�ص، وبتيجانه املخرمة ونقو�شه 

البديعة على نحو معجب.

وال������ذي يعنينا �ش������من احلي������ز املتاح لنا 

ه������و اجلانب العمراين له������ذه اخلانات. اإنها 

جمال ذات باحة وا�ش������عة مربعة ال�شكل.  بالإ

ومبن������ى اخلان ع������ادة موؤلف م������ن طابقني، 

ول مكاتب  اأر�ش������ي وعلوي، حيث ي�ش������م الأ

أماك������ن جانبيه  التج������ار والعامل������ني معهم وا

لتخزين الب�شائع ال�شادرة والواردة، وكذلك 

ط������راف للقواف������ل الذاهب������ة  مواق������ع يف الأ

يبة م������ن بغال وجمال.. على حني يخت�ص  الآ

الطاب������ق العلوي املطل على ال�ش������احة بغرف 

النزلء ومقرات لبع�ص ال�شناعات اجللدية 

واخل�ش������بية والن�ش������يجية.. ويف رك������ن اخلان 

جمال يقوم م�شجد �شغري عثماين الطابع  بالإ

أو واجهته باب �شخم عال  ويت�ش������در اخلان ا

من اخل�شب ال�شلد يتيح للقوافل العابرة من 

جم������ال ونحوها الدخول واخلروج من خالل 

م�رصاعي������ه الكبريي������ن اللذي������ن يغلقان عادة 

بعد الغروب حتى ال�ش������باح حماية للب�شائع 

أ�ش������فل الباب ال�ش������خم باب  املختزن������ة. ويف ا

�شغري ي�شمى )اخلوخة( يتيح ل�شاحب ال�شاأن 

الولوج منه اإىل الداخل بعد قرع ال�شقاطة يف 

�شافة  حالت خا�شة. ومن خانات حلب بالإ

اإىل خ������ان اجلمرك وخ������ان الوزير ميكننا اأن 

نذكر خان ال�ش������ابون وخان ا�شتامبول وخان 

ال�ش������ونة وخان النحا�ش������ني وخ������ان البنادقة 

وخان العلبية وخ������ان احلرير.. ومعظم هذه 

اخلان������ات بنيت تباع������اً يف ولية حلب خالل 

احلكم العثماين.

وجممل القول اإن هذه اخلانات التجارية 

اإمنا كانت يف الوقت نف�ش������ه فنادق لقا�شدي 

جانب  عمال الغرباء والأ املدينة من رجال الأ

أي�ش������اً مق������رات للعديد من  أنها كانت ا كم������ا ا

جنبية املعتمدة يف حلب. واأن  القن�شليات الأ

أ�شواق املدينة امل�ش������قوفة يف معظمها والتي  ا

يبلغ طولها 14كم مت�ش������لة متالحمة وتتواىل 

أنواع  بانتظ������ام على ح�ش������ب اخت�شا�ش������ها وا

أ�شبه ب�)مول( ع�رصي بالغ  �شلعها، وهي تبدو ا

الكرب.
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املدار�س الع�رصية:

يف بداي������ة العهد العثم������اين كانت ولية 

حلب و�ش������ائر وليات ال�ش������ام تعي�ص يف حالة 

رك������ود وانحط������اط. والتعلي������م الدين������ي كان 

متخلف������اً يقت�������رص عل������ى الكتاتيب )�ش������يخ، 

خوج������ة( بامل�ش������اجد والزواي������ا املتناث������رة يف 

ولد معارف  حارات املدينة، حي������ث يجرت الأ

حمدودة مكرورة تنح�������رص يف تالوات رتيبة 

ل�ش������ور القراآن ومل تكن هناك من�شاآت تعليمية 

اأو مدار�ص ذات �ش������اأن، اإىل اأن بنيت مدار�ص 

حمدية  اخل�رصوية والعادلي������ة والعثمانية والأ

وال�ش������عبانية.. وبقي التعليم مع ذلك هابطاً 

مية فا�ش������ية وحينئ������ذ ويف ع�رص متاأخر  والأ

ب������ادر الوايل ا�ش������ماعيل با�ش������ا اإىل درا�ش������ة 

و�ش������اع التعليمية املرتدية وكت������ب تقريراً  الأ

مف�ش������اًل رفعه اإىل الباب العايل �شنة 1855، 

ثم كان من نتيجة ذلك اأن اأ�ش������در ال�شلطان 

عبد احلميد الثاين قانون اإ�شالح التعليم يف 

الدولة العثمانية، ت�ش������من اإ�رصاف احلكومة 

على عملية التعليم كم������ا عمدت الدولة اإىل 

اإن�شاء معاهد متقدمة لتعليم الفتيان )تعليم 

ثانوي( وعرفت با�ش������م »املكاتب الر�ش������دية«، 

نظمة واملناهج احلديثة وبني  وذلك وف������ق الأ

لهذا الهدف ما �ش������مي باملدار�ص الر�ش������دية 

يف مدن حلب ودم�ش������ق والقد�ص، بحيث يتم 

التدري�ص فيه������ا بالرتكي������ة والعربية. وكانت 

جهود جميل با�ش������ا وايل حلب �ش������نة 1879 

مثمرة يف تاأ�شي�ص مدار�ص ابتدائية ور�شدية. 

واأعقب ذلك اإن�شاء مدر�شة »�شم�ص املعارف« 

و »املدر�ش������ة ال�رصقية« مب�شاعي الوايل ر�شيد 

طليع ال������ذي عهد باإدارته������ا اإىل ناظم قطر 

اآغا�ش������ي الذي در�������ص احلق������وق يف جامعة 

أ�ش������اتذتها م�شطفى  ا ا�ش������تامبول. وكان من 

اللبابيدي وال�ش������يخ حممد بيانوين وال�ش������يخ 

حامد هالل. ويف هذه املدر�شة تخرج العديد 

من اأعالم حلب ومنهم ناظم القد�شي رئي�ص 

اجلمهوري������ة فيما بعد ومع������روف الدواليبي 

�رصيف وعبد الودود  وزير الدفاع ثم اأحمد الأ

كيايل.. وبع�ش������هم تابع حت�ش������يله اجلامعي 

أملانيا.. وقد تظاهر طالب  يف ا�ش������تامبول وا

هذه املدر�ش������ة بعد ذلك �ش������د تهديد فرن�شا 

باحتالل البالد. وتواىل حينئذ اإن�شاء املدار�ص 

يف اأحياء الفرافرة وباب الن�رص والبيا�ش������ة 

مثل الها�ش������مية واملن�ش������ورية واحلمدانية و 

الرحيمية، ثم العرفان والفيو�شات.

أ�ش������هر ه������ذه املن�ش������اآت التعليمية  وم������ن ا
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أو التجهيز  الر�ش������مية املكت������ب ال�ش������لطاين، ا

�شنة 1892، ومكتب ال�شنائع �شنة 1901 ثم 

�شالمي  دار املعلمات �ش������نة 1915 وامليتم الإ

1917..اإلخ.

طالق  �شهر يف حلب على الإ واملدر�شة الأ

هي )�ش������لطان مكتبي( اأي املكتب ال�شلطاين 

وفق م������ا هو منقو�ص مع الط������رة فوق الباب 

الداخلي. وق������د متَّ بناوؤها يف حي اجلميلية 

�شنة 1892. وتعد �رصحاً عمرانياً متميزاً ل 

مثيل لروعته الهند�شية يف الوليات العثمانية 

عدا ا�شتامبول. وقد اأحدث فيها ق�شم داخلي 

ملبيت الطالب الوافدين من ريف املدينة، ثم 

أ�ش�ش������ت فيها مكتبة قيمة �ش������نة 1919. ويف  ا

�ش������نة 1920 حملت ا�شم مدر�ش������ة التجهيز 

وىل �شنة 1942، واأخرياً  بحلب ثم التجهيز الأ

ثانوية املاأمون �شنة 1947.

وتعد مدر�ش������ة التجهيز العريقة )ثانوية 

املاأم������ون( الوجه امل�������رصق التعليمي والرتبوي 

والن�ش������ايل يف حياة حلب و�ش������ائر ربوع بالد 

ال�ش������ام. اإنها منارة الوعي وكعبة العلم التي 

انبثقت منها اأجيال م�ش������تنرية واأعالم نبهاء 

أبوا على رفع �شاأن اأمتهم العربية  متميزون دا

والنهو�ص بوطنهم اإىل مراقي العزة والتقدم. 

وب�ش������بب تردي حالة املبن������ى واإهماله خالل 

خرية م������ن القرن الع�رصين ونتيجة  العقود الأ

ملا اأحلق������ه بها من اأذى بع�������ص العابثني من 

وفياء،  عمال الأ الطالب ب������ادر اأحد رجال الأ

وه������و طالب �ش������ابق اإىل ترميم������ه وجتديده 

عوام 2007- وحتديث������ه على نفقته خالل الأ

2009. وق������د بعث ذلك ال�رصح العريق اليوم 

متاألقاً وكاأنه يف ريعان �شبابه.

من�ضاآت ومرافق ومعامل:

وعديدة هي املرافق واملن�شاآت التي بناها 

أي�ش������اً يف مطلع  العثمانيون يف جنبات حلب ا

القرن الع�رصين وال�ش������نوات التي تلته، ومنها 

املدر�شة الر�شدية الع�ش������كرية، وثكنة الرتك 

)اإبراهي������م هنان������و( املطلة على ح������ي اأقيول 

ملان )طارق ابن زياد(  �رصقي حلب، وثكنة الأ

امل�رصفة على حي ال�ش������بيل �ش������مايل املدينة. 

فقد �ش������هدت حلب ن�ش������اطاً عمرانياً مكثفاً 

أبرزه �ش������ق طري������ق حيوي طويل يف  كان من ا

�شوار وذلك يف �شنة 1891 وا�شتهر  حماذاة الأ

با�ش������م جادة اخلندق و�شماه اأهل حلب درب 

أم������ام باب احلديد  العربي������ة. وقد امتد من ا

متجهاً �ش������وب حي اجلبيلة على مقربة من 

ال�رصاي القدمية، م������اراً بجانب باب الن�رص، 
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حتى و�شل اإىل �شاحة باب الفرج حيث توقف 

عند قرب ال�شهروردي. ثم جددته البلدية �شنة 

1906 ور�شفته باأحجار بازلتية �شوداء وفيما 

بعد مدت البلدية �ش������ارع اخلندق اإىل الغرب 

وبذلك �شار ال�ش������ارع الرئي�شي الذي ت�شلكه 

العربات املختلفة ويف جملتها حافالت الرتام 

الكهربائية وذلك يف فرتة النتداب الفرن�شي 

)10(
يف ع�رصينيات القرن الع�رصين.

أي�ش������اً وبعد مرور ب�ش������ع  يف هذه الفرتة ا

�ش������نوات على �ش������ق طريق اخلندق وت�شييد 

املكتب ال�شلطاين )التجهيز- املاأمون( �شعدت 

حلب بت�شييد برج حجري �شاهق حمل �شاعة 

كبرية حديثة ي�ش������به املئذنة يف و�شط �شاحة 

�ش������وار ويف قلب  ب������اب الف������رج املحاذي������ة لالأ

املدينة. وقد مت ذلك �شنة 1316ه�، 1898 م 

يف زمن الوايل رائف با�شا.

وقد بلغت كلفة برج ال�شاعة الكربى 1500 

لرية عثمانية ذهباً تربع اأهل اخلري بن�ش������فها 

خر. وحتملت دائرة البلدية الن�شف الآ

أربعة جدران  ويتاألف برج ال�ش������اعة م������ن ا

ربع������ة التي متاثل  عالية ه������ي الواجهات الأ

ر�ص  جميع اجلهات، ومن حولها تتو�شع يف الأ

جمموعة اأحوا�ص حجرية متماثلة. اأما اأعلى 

الربج فهو مزين باأ�ش������كال هند�شية متناظرة 

ومقرن�ش������ات جميلة، حي������ث تزنر اجلدران 

�رصف������ة ذات )درابزون( حج������ري مزخرف.. 

ويف حمي������ط ه������ذه ال�رصفة توج������د يف اأعلى 

أربع فتحات دائرية وا�شعة  ربع ا الواجهات الأ

أربع������ة اأقرا�ص معدنية كبرية  تو�ش������عت فيها ا

ت�ش������كل ج�شم ال�شاعة املن�شودة بحيث يتماثل 

�ش������المي  كل اثن������ني متقابلني يف التوقيت الإ

الذي ي�شري فيه العقربان اإىل ال�شاعة الثانية 

ع�رصة م�ش������اء اأي اإىل وقت غروب ال�ش������م�ص، 

وهو متبع لر�شد اأوقات ال�شالة ول�شيما يف 

�شهر ال�شوم. ويف الوقت نف�شه ت�شري ال�شاعة 

خري������ن اإىل الثانية ع�رصة ظهراً،  بوجهيها الآ

اأي اإىل وقت الزوال ومنت�ش������ف النهار، وهو 

فرجني.. وينتهي الربج  التوقيت امل�شمى بالإ

براأ�ص حجري مقبب من�شجم مع ج�شم الربج 

آلة ذات �ش������هم متحرك  حيث انغر�ش������ت فيه ا

ي�ش������ري اإىل اجتاه الريح.. وما من ريب يف اأن 

هذا الربج املعجب من الوجهة الفنية والذي 

ربع )�شاعة باب الفرج(  تتو�شع يف جنباته الأ

كربى �ش������اعات املدينة يع������د يف طليعة املعامل 

التي ت�شفي على مدينة حلب ال�شهباء طابعاً 

متفرداً وخ�شو�شية متميزة ما ل نكاد جند 
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له مثياًل يف �شائر حوا�رص البالد العربية بل 

الدولة العثمانية.

وكثرية هي املعامل العمرانية امل�ش������هودة يف 

حلب، حيث حتت�ش������ن قلعتها ال�ش������اخمة كل 

جنبات املدينة مب�ش������اجدها العريقة وماآذنها 

ال�شاهقة وقبابها الرحيبة وبيوتها املتالحمة 

أ�شواقها الطويلة وخاناتها  وحاراتها املبلطة وا

الكثرية وحماماتها البهيجة. ف�شاًل عن حمطة 

�شكة حديد بغداد و�رصاي احلكومة واملدر�شة 

الر�شدية وق�رص اأبي الهدى ال�شادي ومتنزه 

ال�شبيل وحديقة املن�شية وامل�شت�شفى الوطني 

ومبنى البلدية.. ويف هذه الفرتة كربت حلب 

ون�ش������اأت فيها اأحياء جدي������دة مثل اجلميلية 

والعزيزية والتلل.

خال�ش������ة الق������ول، لقد كانت امل�ش������اجد 

العثمانية ال�شالفة يف حلب مت�شمة بالب�شاطة 

�ش������واء يف داخلها اأم يف خارجها، حتى كادت 

مر من الزخارف  تلك امل�ش������اجد تخلو اأول الأ

جمالي������ة  ولك������ن  ونحوه������ا.  واملقرن�ش������ات 

الهند�ش������ة املعمارية اأخذت تتجلى �رصيعة يف 

الهتمام بالواجه������ات الداخلية للقبلية التي 

روقة. ثم اأحاط  �رصاف على الأ روعي فيها الإ

املعماريون مدخ������ل القبلية باملزررات امللونة 

قوا�ص واملقرن�شات والقا�شاين،  والنقو�ص والأ

وحتلية النوافذ العليا بالزجاج امللون.

يام العناية باملحاريب  كذلك ازدادت مع الأ

واملنابر، ومتَّ جتميلها باأ�ش������ناف منوعة من 

املرمر ال�ش������قيل واملوزاييك امللون واخل�شب 

النفي�ص كما �ش������ادت اأي�شاً ظاهرة املحاريب 

امل�شلعة ذات املقرن�ش������ات يف بناء امل�شاجد 

اجلديدة التالية مما مل يكن له وجود وا�ش������ح 

قبل ذلك.

ويف الوق������ت املتاأخر نف�ش������ه بداأت قباب 

امل�ش������اجد باأ�ش������كالها ن�ش������ف الكروية تت�شع 

وتتع������دد بعد اأن كان امل�ش������جد ذا قبة واحدة 

متو�ش������طة احلجم. وهذه القباب اأ�ش������بحت 

متلفعة ب�شفائح من معدن الر�شا�ص حتميها 

من وطاأة الت�ش������قق والعوامل اجلوية وت�شفي 

عليه������ا مزيداً م������ن البه������اء. والقبة يف نظر 

املوؤمن������ني من������وذج جميل مقابل لل�ش������ماء يف 

اأعايل الكون. وحر�ش������ت الهند�شة املعمارية 

يف عهود متاأخرة على بناء اإيوانات وحماريب 

�ش������غرية داخل القبلية رغبة يف زيادة حجم 

بيت ال�ش������الة للمتعبدين. اأما املاآذن فهي مع 

�شالمية  القباب من اأهم خ�شائ�ص العمارة الإ

هم اإطالقاً بني  املتميزة بوجه عام ولعلها الأ
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براج واملنارات ال�شائدة لدى خمتلف  �شائر الأ

�شالم  وىل يف فجر الإ الأمم. كانت امل�شاجد الأ

خالية من املاآذن، كما كانت اأي�شاً خالية من 

املحاريب ومن املنابر.

وىل من  كما كانت املاآذن يف الع�ش������ور الأ

�شالمي تت�شم بالق�رص وبال�شخامة  التاريخ الإ

وا�ش������تمر هذا املنحى ولك������ن بقدر واف من 

موية ثم العبا�شية حني  التعديل يف العمارة الأ

�ش������ادت املاآذن املربعة، وهذا جلي يف جوامع 

ندل�ص. وخري مثال على  امل�������رصق واملغرب والأ

موي  ذلك يف بالد ال�ش������ام مئذنة اجلامع الأ

الكبري بحلب ومثلها مئذنة قلعة حلب ومئذنة 

�ش������المية  معرة النعمان. ثم اأخذت املاآذن الإ

وخا�ش������ة يف عه������د الدول������ة العثمانية توثر 

ال�شتدارة يف ت�شييدها، وهذا ما اأخذ ي�شفي 

عليها م�شحة اأخرى من اجلمال.. اإن الن�شج 

�ش������المي وما انطوى عليه من  احل�شاري الإ

تقدم عمراين حّفز املعماريني امل�ش������لمني اإىل 

مثل يف �شبيل  ف�ش������ل والتطلع اإىل الأ طلب الأ

بداع واجلمال والعظمة  حتقيق املزيد من الإ

عجاز وعلى هذا ال�شعيد  اإىل مدى يقارب الإ

فيم������ا ي�ش������به النعط������اف يف ف������ن العمارة 

العثمانية منذ مطالع القرن ال�ش������ابع ع�رص، 

تراك باملاآذن امل�شلعة  �ش������غف املهند�ش������ون الأ

أو اأكرث من ذلك، مع اإبقاء  أو ثمانية ا �شدا�شية ا

ج�شد املئذنة ممتلئاً. وهذا ماثل يف امل�شاجد 

العثمانية الك������ربى بحلب. وما لبثت العمارة 

العثمانية اأن مالت اإىل اإيثار الر�شاقة ومزيد 

من الطول يف املاآذن الالحقة، وحر�ش������ت يف 

الوقت نف�ش������ه على زخرف������ة ال�رصفة العالية 

بالنقو�������ص واإحاطتها باملقرن�ش������ات، ومن ثم 

تتويجها بقبة خمروطية تن�ش������جم مع ر�شاقة 

املئذنة وقد �شاد هذا الطراز املعماري جممل 

املاآذن يف حلب و�شائر بالد ال�شام، كما هو حال 

املاآذن العثمانية عامة يف م�شاجد ا�شتامبول 

أي�ش������اً يف كثري م������ن ربوع العامل  وجوامعها وا

�شالمي. لقد اأ�ش������بحت املئذنة العثمانية  الإ

املم�شوقة التي ت�شبه قلم الر�شا�ص النموذج 

�ش������المية  ث������ري واملحت������ذى يف العمارة الإ الأ

احلديث������ة واإذا كان املوؤمن������ون يرون يف قباب 

م�شاجدهم رمزاً لقبة الفلك يف ال�شماء، فاإن 

ماآذنه������م ترتاءى لهم وكاأنها تزيدهم قرباً من 

اهلل.
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ي�ش������هد الع������امل املعا�رص تغ������رات عميقة �ش������املة يف خمتلف مع������امل احلياة 

ن�ش������انية، وتاأخ������ذ هذه التغرات �ش������ورة ثورات علمية هائل������ة متعاقبة يف  الإ

حياء والعلوم والفيزياء والف�ش������اء، كما يف  جمال التكنولوجيا والبيولوجيا والأ

دارة وال�ش������بكات واملعلوماتية، وهي ترتافق بنمو كبر يف  نتاج والإ جم������الت الإ

حقل اقت�ش������اديات املعرفة واقت�شاد املعلومات وهذا كله يندرج اليوم كعنا�رص 

موؤثرة يف م�ش������هد عوملة قوية جارفة ل حدود لقدرتها على التقدم والت�ش������ارع 

يف خمتلف الجتاهات.

كاتب واأ�شتاذ يف جامعة الكويت.

العمل الفني: الفنان حممد حمدان.

❁
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لقد �ش������كلت ه������ذه التغ������رات الهائلة يف 

جمال التكنولوجيا واالقت�ش������اد واملعلوماتية 

�شكالية الهوية مبا  منطلقا جوهريا مولدا الإ

�ش������كالية من نزعة اإىل  تنط������وي عليه هذه االإ

توكي������د الهويات الثقافية يف خمتلف تنوعات 

ن�ش������اين. فنح������ن اليوم حما�رصون  املجتمع االإ

يديولوجية  فكار والت�شورات االأ بن�شق من االأ

الت������ي تعلن ب������اأن العامل قد اأ�ش������بح يف رهان 

العوملة التي تر�ش������م نف�ش������ها يف اأدق تفا�شيل 

ن�شاين، واأن الثورة التكنولوجية قد  الوجود االإ

حققت ماآلها، و�ش������يكون اجلميع حتت مظلة 

ثقافة واح������دة، ويف موؤ�ش�ش������ة مدنية واحدة 

ر�ض دون متييز. ووفقا  ت�ش������م كل �ش������كان االأ

يديولوجية فاإنه على جميع �ش������كان  لهذه االأ

ر�������ض اأن يتكلموا لغة واح������دة، وتلك هي  االأ

مر، فاجلميع يفهم اجلميع، ويقع يف  نهاية االأ

خر دون متييز، فالنا�ض يف  مودة واحرتام االآ

اأغلبهم ي�شرتون اليوم ال�شلع نف�شها، ويرتادون 

ماكن نف�شها، ويعي�ش������ون على اإيقاع حياة  االأ

بعاد، يف  ثقافية يومي������ة متماثلة اخلطى واالأ

ظل مناخ من التجان�ض الثقايف واالجتماعي، 

وهذا كله ق������د يرمز اإىل موؤ�������رصات اإيجابية 

ومزاعم خالقة، حيث لن تكون هناك حرب 

بعد اليوم، ولن يقتتل النا�ص ويقتلون بع�شهم 

البع�ص يف ظ������ل قيم املجتم������ع القدمي مثل 

م������ة والثقاف������ة والعائلة وكل هذه  الدين والأ

القيم التي اأكل عليه������ا الزمان و�رصب.، ويف 

النهاي������ة فاإن اجلميع �شي�ش������بحون مواطنني 

�شاحلني وم�ش������تهلكني من الطراز اجليد يف 

ظل عوملة موؤن�شنة عادلة. 

ولكن الواقع ينبئنا باأن ما يحدث يختلف 

أيديولوجية العوملة  متاما عما ت�ش������وره لن������ا ا

احلاملة. اإن ما نراه يف عامل املمار�شة خمتلف 

ا تنبئنا ب������ه النظرية، فمنذ ع�رصين  جدا عمَّ

عام������ا ميكن مالحظ������ة التباي������ن الهائل يف 

خمتلف مظاهر احلياة التي تعدنا بها العوملة 

وذلك فيما يتعلق بالنمو وات�ش������اع ال�شبكات 

وانت�ش������ار التكنولوجيا والرف������اه الجتماعي، 

مر يتجل������ى اليوم يف ظهور متعاظم  وهذا الأ

لظاهرة الهويات القومية والثقافية والعرقية 

واجلن�شية. وقد �شكلت م�شاألة الهوية منطلقا 

لظه������ور وتنام������ي احل������ركات الجتماعي������ة 

�ش������ولية والقومية التي ا�ش������تلهمت الهوية  الأ

يف �ش������ورة ن�ش������ال و�رصاع حمموم من اأجل 

فر�������ص كيانه������ا وتاأكيد م�ش������لمات وجودها. 

ويف ه������ذه املجتمعات الت������ي كان يفرت�ص بها 
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اأن ت�شكل مكانا لنت�ش������ار العقل والعقالنية 

والعلماني������ة والتكنولوجي������ا قد حتولت اليوم 

اإىل جمتمعات حتت�ش������ن ال�رصاع والتع�ش������ب 

�شولية والكراهية.  والعنف والأ

هذه الو�ش������عية التي تفي�������ص مبعطيات 

م������ال يج������ب األ  التناق�������ص وتخّي������ب كل الآ

ن�شانية كانت  ن املجتمعات الإ أبدا، لأ تده�شنا ا

ن تكون حقال لعمليات  وما زالت معر�ش������ة لأ

ال�رصاع والعنف والتحدي والهيمنة والتع�شب 

والقتل والتدمري والرف�ص واملقاومة، ويجب 

أثبت  أبدا بوجود قان������ون اجتماعي ا قرار ا الإ

أنه ل  �رصامته وح�ش������وره عرب التاريخ وهو: ا

أو لنفوذ اجتماعي  ميك������ن لهيمنة �شيا�ش������ية ا

أو �شيا�ش������ي اأن يتم يف الف������راغ دون مقاومة  ا

خر يف املكان  و�������رصاع وحتد يف الط������رف الآ

خر من املعادلة التي ميكن اأن نطلق عليها  الآ

معادلة ال�رصاع. فهن������اك دائًما ما ميكن اأن 

نطبق عليه عالقات القوة وال�ش������لطة، وهذه 

العالقات تفر�ص ح�ش������ورها حتى يف عمق 

الهيمنة التي تاأخذ طابعاً موؤ�ش�ش������اتياً، واإنه 

أي�ش������ا اأن تعرف  مل������ن املنطقي والطبيع������ي ا

أ�شكالً متعددة  ن�شانية اأمناطاً وا املجتمعات الإ

أ�ش������كال الهيمنة  للمقاوم������ة �ش������د خمتل������ف ا

وال�شيادة وال�شيطرة. ومن الطبيعي اأن تاأخذ 
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أ�ش������كالً و�شوراً متعددة حيث  هذه املقاومة ا

أيديولوجية خمتلفة ويف  تتجلى يف جتلي������ات ا

ممار�ش������ات ن�ش������الية متنوعة تتج������اوب مع 

طبيعة القوى التي تواجهها. 

ومما ل�ش������ك فيه اأن ال�شتئثار بال�شلطة 

ي�شكل حقل ال�رصاع وحموره بني العوملة - مبا 

تتميز به من قدرة على النت�ش������ار والهيمنة 

وال�ش������يطرة - وبني الهوية بو�ش������فها ن�شالً 

اجتماعي������اً �ش������د ذوبان الكيان������ات الثقافية 

والقومي������ة والعرقية يف خمتل������ف املجتمعات 

ن�شانية. ومن الوا�ش������ح اأن ال�رصاع ي�شمل  الإ

ق�ش������ايا متعددة تتعلق مب�رصوعية ال�ش������لطة 

أ�ش������كال احلكم والهيمنة. ومن املوؤكد اليوم  وا

اأن العامل ي�ش������هد تطوراً جوهرياً فيما يتعلق 

بطبيعة الدولة وم�رصوعية وجودها ول�شيما 

 
)1(

الدولة القومية.

يف مفهوم العوملة وخ�ضائ�ضها: 

 يتكل������م اجلميع ع������ن العوملة بو�ش������فها 

أيديولوجي������ا، ولكنه������ا يف احلقيقة اأكرث من  ا

أيديولوجي������ا، اإنها فعالي������ة وكينونة  جم������رد ا

وظاه������رة اجتماعي������ة كربى ميك������ن تعريفها 

بب�ش������اطة بالقول »باأنها نظام دينامي �شمويل 

متتلك القدرة على التاأثري وميكنها اأن توؤدي 

وظائفها بو�ش������فها كيانا واح������دا يف الزمن 

. وميكن 
)2(

احلقيقي يف خمتلف اأنحاء املعمورة

تعريفها اأي�شا: باأنها كينونة و�شريورة اإن�شانية 

تتميز بالقدرة والقوة وهي ت�ش������تمد طاقتها 

 :
)3(

أ�شا�شية احليوية من ثالثة عنا�رص ا

ول لق������وة العوملة يف  يتمث���ل العن����رص االأ

التقدم التكنولوجي حي������ث تقوم تكنولوجيا 

الت�ش������ال واملعلوماتية اليوم بال�شيطرة على 

مر  العامل وتعمل على توجيه م�شاره، وهذا الأ

مل يكن ممكناً يف اأي وقت م�شى. وهنا يجب 

التمييز بني العاملية والعوملة فالعاملية وجدت 

ن�ش������انية منذ  وما زالت حا�رصة يف احلياة الإ

خم�شمئة �شنة وعلى خالف ذلك فاإن العوملة 

أتون الث������ورة التكنولوجية  ول������دت حديثا يف ا

لالت�شال واملعلوماتية. 

اأم���ا العن�رص الثاين امل�ش������كل لقوة العوملة 

فاإنه يتمثل يف القدرة على التنظيم وممار�شة 

ن  ه������ذا التنظيم يف م�ش������توى املعمورة يف الآ

الواح������د ويف خمتل������ف الت�ش������كيالت املحلية 

لل�ش������بكات التنظيمية، وهن������ا يجب اأن ناأخذ 

بع������ني العتبار اأن ال�ش������بكات تنف�ش������ل عن 

رهان������ات احل������دود ال�شيا�ش������ية واجلغرافية 

الطبيعية حيث ميكنها اأن حتقق التوا�ش������ل 
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امل�ش������تمر يف زم������ن واحد يف خمتل������ف اأنحاء 

املعمورة وقطاعاتها اجلغرافية. 

يف  للعومل������ة  الثال���ث  العن����رص  ويتمث���ل 

القدرة املوؤ�ش�ش������اتية حيث تت�شكل �شبكة من 

املوؤ�ش�شات القت�شادية والجتماعية القادرة 

عل������ى اإدارة ذاته������ا عرب العامل بدق������ة واإحكام 

وفعالية، وهذا يعني جوهري������ا اإلغاء القيود 

التنظيمية للدولة ومتك������ني املنطق الليربايل 

وحتقيق اخل�شخ�ش������ة يف خمتلف املجالت 

التي كانت حكرا للدولة. 

همية الكبرية والنت�ش������ار الوا�شع  ومع الأ

للعوملة فاإنها ل ت�ش������مل حت������ى اليوم خمتلف 

الفعاليات والن�شاطات الجتماعية، لقد بقي 

قطاع العمل والتوظي������ف حتى اليوم يرتبط 

قليمية، ومع ذلك ميكن  و�شاع املحلية والإ بالأ

القول باأن هذا الو�ش������ع ما زال ن�ش������بيا واأن 

العوملة يف طريقها لعوملة اأغلب الن�ش������اطات 

ن�شانية مبا فيها �شوق العمل الذي ما زال  الإ

أو  يف كثري من الدول يتمتع بح�ش������انة حملية ا

�شارة اإىل قطاعات  اإقليمية. وميكن اليوم الإ

�شواق املالية  متت عوملتها كلياً تقريباً مثل الأ

أ�شعار العمالت حيث يتم تنظيم  والبور�شات وا

�شواق وتوجيه فعالياتها ب�شورة كونية.  هذه الأ

مر ين�ش������حب اليوم على قوة العمل  وهذا الأ

والتقانة والت�شالت والثورات املتالحقة يف 

)4(
جمال املعرفة واملعلوماتية. 

ولكن امله������م يف هذا اجلان������ب اأن اأغلب 

البل������دان النامية ما تزال خ������ارج دائرة هذه 

العوملة، ومن املفيد اأن هذه البلدان تتعر�ص 

أث������ري ه������ذه العوملة ال�ش������ديد دون اأن تكون  لتا

ج������زءاً منها. وميكن القول يف هذا ال�ش������ياق 

ق�ش������اء  أ الحتواء والإ باأن العوملة تعتمد مبدا

يف م�ش������ار فعالياتها، وميك������ن مالحظة هذه 

الفعالي������ة يف مناطق اجلنوب وال�ش������مال اأو 

ال�رصق والغرب. وم������ن البداهة اليوم القول 

ب������اأن العوملة متتل������ك القدرة عل������ى التنظيم 

والتاأثري والمتداد بتاأثري التكنولوجيا ول�شيما 

تكنولوجيا الت�شال واملعلوماتية. 

تعريف العوملة: 

أب�ش������ط تعريفاته������ا واأكرثها  العومل������ة يف ا

اإجرائية »�ش������هولة حرك������ة النا�ص واملعلومات 

فكار بني خمتلف الدول  موال والأ وال�شلع والأ

. وهي يف 
)5(

ر�ش������ية«  عل������ى نطاق الك������رة الأ

الجتاه ال�شيا�ش������ي واحلقوقي تعني »عملية 

حتول ت�ش������تهدف النتقال من و�ش������ع الدولة 

بحدودها وقوانينه������ا ونظمها وقراراتها اإىل 
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أو كله �شعيا  و�شع جديد يتخطى بع�ص ذلك ا

نحو تداخل وتفاعل وم�شاركة تتجه اإىل عامل 

متفاعل يتم فيه زوال كثري من هذه احلواجز 

 .
)6(

اأو يف النهاية كلها فتتحول اإىل عامل واحد«

يرى ال�شيد ي�ش������ني يف العوملة واقعا تاريخيا 

ن الواحد وتاأ�شي�شا على ذلك  ومفهوما يف الآ

يعرفها باأنها »لي�شت جمرد مفهوم، واإمنا هي 

عملية تاريخي������ة ونتاج تراكم طويل يف اإطار 

. ويتجان�ص تعريف 
)7(

أ�ش������مايل«  النظ������ام الرا

ال�شيد ي�شني اإىل حد كبري مع التعريف الذي 

يقدمه �ش������ادق جالل العظم الذي ينظر اإىل 

على من حلقات  العوملة بو�ش������فها احللقة الأ

أ�شمالية وباأنها اإعادة اإنتاج النظام  تطور الرا

أ�شمايل على �ش������ورة عوملة اإنتاجية يقول  الرا

العظ������م يف ه������ذا اخل�ش������و�ص »العوملة هي 

أ�ش������مايل )...( اإىل  نتاج الرا و�ش������ول منط الإ

نقطة النتقال من عاملي������ة التبادل والتوزيع 

وال�ش������وق والتجارة والتداول اإىل دائرة عاملية 

نت������اج ذاتها)..( وهي بهذا  نتاج واإعادة الإ الإ

املعنى »ر�شملة العامل على م�شتوى العمق بعد 

اأن كانت ر�ش������ملته على م�شتوى �شطح النمط 

ومظاه������ره قد مت������ت«. فالتعريفان يقدمان 

العوملة بو�ش������فها ظاه������رة تاريخية بالدرجة 

)8(
وىل. الأ

وعلى خالف ال�شيد ي�شني و�شادق جالل 

العظ������م يوؤكد حمم������د عاب������د اجلابري على 

يديولوجي للعوملة ويراها ظاهرة  الطاب������ع الأ

أيديولوجية تعك�ص اإرادة الهيمنة على العامل.  ا

يقول اجلابري يف هذا اخل�ش������و�ص »لي�شت 

آليات التطور التلقائي  آلية من ا العوملة جمرد ا

أي�شاً وبالدرجة  أ�شمايل، بل اإنها، ا للنظام الرا

وىل دعوة اإىل تبني منوذج معني )...( اإنها  الأ

أ�شا�ش������يا من مظاهر التطور  تعك�ص مظهرا ا

احل�ش������اري الذي ي�ش������هده ع�رصنا، بل هي 

أيديولوجيا تعرب ب�شورة مبا�رصة، عن  أي�ش������اً ا ا

. ويجد 
)9(

اإرادة الهيمنة على العامل واأمركته« 

يديولوجي للعومل������ة تاأكيدا له  ه������ذا البعد الأ

ل������ه بلقزيز الذي يرى يف  يف تعريف عبد الإ

العوملة »فعل اغت�شاب ثقايف وعدوان رمزي 

على �ش������ائر الثقافات، اإنها رديف الخرتاق 

ال������ذي يجري بالعنف – امل�ش������لح بالتقانة – 

فيهدر �ش������يادة الثقافة يف �ش������ائر املجتمعات 

. وتبلغ هذه 
)10(

الت������ي تبلغها عملية العومل������ة«

الروؤي������ة مداها فيم������ا يعلنه طي������ب تيزيني 

الذي ي�ش������ف العوملة »باأنها نظام اقت�شادي 

�شيا�ش������ي اجتماعي وثقايف ي�شعى اإىل ابتالع 

�ش������ياء والب�رص يف �شبيل متثلهم وه�شمهم  الأ

)11(
واإخراجهم �شلعا«.
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 ويعرفه������ا بره������ان غليون مرك������زا على 

اأهمية اجلانب ال�شيا�شي والتكنولوجي بقوله 

اإنه������ا »ديناميكية جديدة ت������ربز داخل دائرة 

العالقات الدولية م������ن خالل حتقيق درجة 

عالية من الكثافة وال�رصعة يف عملية انت�شار 

املعلوم������ات واملكت�ش������بات التقني������ة والعلمية 

للح�ش������ارة )…( يتزايد فيه������ا دور العامل 

طراف الوطنية  اخلارجي يف حتديد م�شري الأ

املكونة له������ذه الدائ������رة املندجم������ة وبالتايل 

. واأخريا يعرف زكي 
)12(

أي�ش������اً«  لهوام�ش������ها ا

املي������الد العوملة باأنها »حماولة لت�ش������كيل روؤية 

جدي������دة وخمتلفة نحو العامل، والنظر له ككل 

واحد وجعله اإطاراً ممكناً للتفكري مع وجود 

آليات وتقنيات لها قدرة التعامل مع حقائقه  ا

ومعطياته وعنا�رصه، كم������ا اأن العوملة جاءت 

لكي تفتح موجة من التغريات ت�ش������مل العامل 

برمته وجتعله مفتوحاً على بع�شه ومتداخاًل 

)13(
بني اأطرافه، ومتقارباً بني اأجزائه«. 

وميكن القول بناء على اأغلب التعريفات 

املقدم������ة ب������اأن العوملة متثل قوة اقت�ش������ادية 

أيديولوجية تعم������ل على ه�رص العامل  ثقافية ا

وتوحي������د اأمناط الوجود وال�ش������تهالك عرب 

هدم احلواجز واحلدود بني الدول والثقافات 

ن�شانية، اإنها قوة كونية تفر�ص  واجلماعات الإ

منطا من التطور القت�ش������ادي والجتماعي 

والثق������ايف الذي يدمر كل معوقات انت�ش������اره 

وهيمنته. 

يف مفهوم الهوية: 

ما ب������ني العوملة والهوية كّر وفّر، فالعوملة 

ت�ش������عف الهويات القومية وتدمرها وحتيي 

الهويات ال�ش������غرى لتفنيها، اإنها تعمل وفقا 

لدينامي������ة ه������دم احلواج������ز واحل������دود بني 

الثقاف������ات والأمم يف اجت������اه تعزي������ز جمتمع 

اإن�ش������اين خمتلف ت�ش������وده اأمن������اط فعالة من 

القت�ش������ادية  وال�ش������ريورات  ال�ش������تهالك 

والجتماعي������ة يف مرحل������ة متقدمة جداً من 

أ�شمالية الليربالية اجلديدة.  مراحل الرا

والهويات ال�ش������غرى تنتع�������ص بقوة لتعلن 

ح�ش������ورها ورف�ش������ها املوت والندثار، اإنها 

تث������ور تتم������رد تنبعث اإىل الوج������ود من حتت 

الركام يف حماولة منها ملواجهة امل�شري الذي 

تر�ش������مه العوملة للهوي������ات املمانعة املتمردة. 

فالهوي������ة الثقافية والقومي������ة تعي�ص يف قلق 

وجودي رهانه العومل������ة مبا متتلك من قدرة 

على الفتك والهدم والتدمري لكل القوى التي 

تقاوم وترف�ص الهزمية والندثار. 
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ولك������ن عندما نتحدث عن ث������ورة الهوية 

قل اأن نعرف ماذا نعني  يج������ب علينا على الأ

بالهوي������ة. فالهوي������ة مفهوم يرم������ز اإىل معنى 

الوجود ودللته بالن�ش������بة للفرد واجلماعة. 

وبتحديد اأكرب ميكن القول اإن الهوية ت�ش������كل 

دينامية م�شكلة للمعنى والدللة وفقا ل�شمات 

ولوية اإنه������ا بعبارة 
ثقافي������ة تاأخذ م������كان الأ

واح������دة م�ش������در اأويل من م�ش������ادر الدللة 

واملعن������ى. ومن املوؤكد ب������اأن الفرد واجلماعة 

ميكنهم������ا التجلي يف ن�ش������ق هويات متعددة، 

وه������ذا يعني اأن الهوية تتمي������ز بطابع التنوع 

والتع������دد والتقاط������ع اأحيانا، وه������ذا التعدد 

يف الهوي������ات يجعل من تعري������ف الهوية اأمراً 

ن الهوية متثل  �شعباً و�شاقاً و�شائكاً. ملاذا؟ لأ

أ�ش������ياء حقيقي������ة وجوهرية يف حي������اة الفرد  ا

واجلماع������ة، وهنا يجب علين������ا اأن منيز ما 

بني ال������دور والهوية، اإذ ميكن للمرء اأن يكون 

حاكم������اً حملياً، ويف الوقت نف�ش������ه ميكن اأن 

يكون منا�شاًل �شيا�شياً، وكاتباً �شحفياً.. اإلخ، 

دوار ولي�ص هويات  وهذه ت�ش������كل ن�شقا من الأ

باملعنى الدقيق للهوية. 

ولكن كي������ف ميكننا هن������ا حتديد الهوية 

مر يف غاية  املركزي������ة اأو اجلوهرية؟ هذا الأ

نه ل ميكن لنا اأن نخلع طابع  التعقيد، وذلك لأ

الدور على الهوي������ة. فاجلوهري يف ذلك اأن 

دوار مرتهنة باملوؤ�ش�شات التي ينت�شب اإليها  الأ

الفرد يف املجتمع، فاملجتمع هو الذي يحدد 

دوار حي������ث ميكن للفرد اأن ي������وؤدي اأدواراً  الأ

متعددة. اأما الهوية كما اأ�رصنا فهي م�ش������در 

للدللة وهي ينبوع املعنى الذي ير�شم ماهية 

الفرد ومعانية يف م�ش������توى وج������ودي. وهنا 

دوار يتوجب على الفرد اأن  وعلى خ������الف الأ

يحدد دللة وجوده ومعنى كينونته. فاملعاين 

اخلا�ش������ة بالت�ش������كل بطريقة معقدة وطويلة 

أ مع بداية احلياة وعرب التن�ش������ئة  امل������دى تبدا

الجتماعية بدءاً من الطفولة وا�شتمراراً يف 

دورات احلياة املتعاقبة. 

ولك������ن وال�ش������وؤال هنا يج������ب اأن يطرح، 

حي������ث حتدثنا عن املعن������ى دون اأن نقول ما 

أو ما الدللة كرديف للمعنى؟ فاملعنى  املعنى ا

أينا ه������و عملية متاهي رمزي������ة يقوم بها  برا

فاعل اجتماعي، وهي تت�شل غالبا بن�شاطه 

ن�شاين، وميكن التعبري عن ذلك بالت�شاوؤل  الإ

حول فعل اأقوم به حيث يقول الفرد لنف�شه: 

اأفعل ه������ذا ملاذا؟ م������ا العوامل وامل�ش������ببات 

أو بغريه من  أق������وم بهذا العمل ا التي جتعلني ا
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جابة  �ش������ياء؟ هل لهذا العم������ل معنى؟ والإ الأ

قد تكون �شعبة ومعقدة عن ت�شاوؤلت تتعلق 

باملعنى واجلوهر والدللة. 

تت�ش������كل ع������رب  فالهوي������ة يف جوهره������ا 

�ش������ريورات تاريخية واجتماعي������ة وفعاليات 

اإن�ش������انية متنوعة وهي ل تهب������ط علينا من 

ال�ش������ماء. واإذا كانت الهوية تنجز وتت�ش������كل 

فال�ش������وؤال ال������ذي ميك������ن طرحه ه������و: كيف 

ت�ش������كلت الهوية اأو كيف تت�ش������كل الهوية وما 

عوامل �شريورتها وت�شكلها؟

اإنه ملن الب�شاطة مبكان احلديث اليوم عن 

هويات ت�شكلت ب�ش������ورة عفوية بطريقة ما، 

نها  وهي هويات تتميز بالقوة والتما�ش������ك لأ

بب�ش������اطة �رصبت جذورها النف�شية يف تربة 

الوجود وا�شتمدت دللتها واأ�شبحت را�شخة 

وجوهرية يف امل�ش������توى ال�ش������يكولوجي للفرد 

اأو اجلماع������ة. فهناك عدد كبري من الهويات 

التي ت�شكلت وفقا ملعايري التاريخ واجلغرافية 

واخلربة. فهناك مادة م�شكلة للهوية. فعندما 

اأحتدث عن الهوية الفل�ش������طينية على �شبيل 

املث������ال فهذا يعن������ي اأن ه������ذه الهوية متتلك 

تاريخاً مفعماً بالن�ش������ال واملقاومة واأن هذه 

الهوي������ة متتل������ك لغتها وتقاليده������ا وثقافتها 

وح�ش������ورها. وما نريد قوله هنا باأن الهوية 

أو ثقافية ويف هذه  تت�شكل من مادة تاريخية ا

املادة جن������د جوهر الهوية ومعناها ودللتها. 

أي�شاً اأن الهويات لي�شت متماثلة  وهذا يعني ا

أبداً بل هي كيانات معقدة مرهونة بكينونتها  ا

املادية و�شريوراتها امل�شكلة ومعانيها ودللتها 

مور معقدة  الثقافية والنف�شية. واإذا كانت الأ

فلما ل نحاول تفكيكها وتب�شيطها؟ فالهويات 

اجلمعي������ة – على خالف الهويات الفردية -

ميكن ت�ش������نيفها يف ثالثة م�شتويات ومناذج 

متداخلة ومرتابطة: 

ول يف منوذج الهوية  يتمث������ل النم������وذج الأ

امل�رصوع������ة وه������ي الهوي������ة الت������ي ترتكز اإىل 

املوؤ�ش�ش������ات الجتماعية الت������ي تاأخذ طابعا 

ف������راد مثل  �رصعي������ا وم�رصوع������ا يف وعي الأ

الهوية القومية والهويات ال�شيا�شية والعرقية 

والثقافي������ة. ويتمث������ل النموذج الث������اين فيما 

ف������راد الذين  ي�ش������مى بالهوي������ة املقاومة، فالأ

ينت�شبون اإىل هذه الهوية يوجدون يف و�شعية 

أو اجتماعية تاأخذ  اخل�ش������وع لقوى �شيا�شية ا

طابع الهيمنة، وهي يف هذا ال�شياق تتعر�ص 

ل�شغوط واإكراهات �شيا�شية واجتماعية من 

قبل املوؤ�ش�شات املهيمنة. وبعبارة اأخرى ومن 
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كراد قد  اأج������ل فهم طبيعة هذه الهوي������ة فالأ

يتحدثون لغتهم اأحيانا وقد ل يتحدثون ذلك 

وفقا للظروف والو�ش������عية، وهذه الو�شعية 

ك������راه ولكنها يف  تع������رب عن هوية تتعر�ص لالإ

أ�ش������كال القمع والقهر  حوال تقاوم كل ا كل الأ

وال�شغط. وهذا النموذج موجود يف خمتلف 

أو  البلدان التي توجد فيه������ا اأقليات عرقية ا

أو لغوية.  أو �شيا�شية ا دينية ا

أم������ا ال�ش������كل الثالث للهوي������ة فيتمثل يف  ا

أو الهوي������ة البازغة، وهذا  الهوي������ة امل�������رصوع ا

يعني الهوي������ات الوليدة الت������ي تطمح يف اأن 

متار�������ص وجودها وح�ش������ورها حيث مل تكن 

من قبل. وميك������ن اأن ن�رصب مثال على ذلك 

�ش������ولية والهويات  فيما ي�ش������مى بالهويات الأ

النقابي������ة والهويات احلزبي������ة اجلديدة التي 

تر�ش������م م�رصوعا يفر�������ص وجوده������ا ثقافياً 

واجتماعياً. فاحلركة الن�شائية  أيديولوجياً  وا

أة  على �شبيل املثال تنطلق من مبداأ هوية املرا

بو�شفها مقهورة وحمكومة وم�شطهدة، ومن 

هذا املنطلق فاإن هذه احلركة تاأتي لتعرب عن 

أة وتنادي بحريتها وتاأكيد هويتها  اأو�شاع املرا

كيان������اً اإن�ش������انياً مكافئا للرج������ل يف خمتلف 

�شوؤون احلياة ويف خمتلف احلقوق ال�شيا�شية 

والجتماعية. 

ومن الطبيعي اأن ترتبط هذه امل�ش������اريع 

اخلا�شة بالهوية امل�رصوع واأن تتطور يف ن�شق 

القائم������ة. فالهوية  املوؤ�ش�ش������ات الجتماعية 

املطروحة بو�شفها م�رصوعا غالبا ما تنتظم 

يف اأح�ش������ان املجتمع امل������دين املعني بحماية 

اأفراده يف مواجهة �ش������غط الدولة وت�شلطها. 

وميك������ن القول يف هذا ال�ش������ياق باأن املجتمع 

املدين يتمثل يف ت�شكيل موؤ�ش�شات وجماعات 

و�ش������يطة خمتلفة )نقابات، موؤ�ش�شات رعاية، 

ثقافي������ة،  جماع������ات  تعاوني������ة،  جمعي������ات 

موؤ�ش�شات دينية( حيث تقوم هذه اجلماعات 

برعاية م�شالح الفرد وحماية حقوقه. وهذه 

اجلماعات املدنية الو�شيطة ميكنها اأن ت�شكل 

قوة تعتمدها الهويات البازغة التي تريد اأن 

تفر�ص ح�شورها من خالل ن�شال احلركات 

الجتماعية. 

ومن املنا�ش������ب هنا القول ب������اأن الهويات 

أ�ش������كال اجتماعية و�شيا�شية  املقاومة تاأخذ ا

متعددة من الن�ش������ال واملقاوم������ة. فالهويات 

الثقافي������ة تعب������ري عن �ش������يغة م������ن نحن من 

خر؟ وهذا يعن������ي اأن الهويات  نك������ون اإزاء الآ

خ������ر ول ميكن  الثقافي������ة دائم������اً تتعل������ق بالآ

خر  أبعادها اإل حني جند الآ حتديدها ور�شم ا
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خرى،  خ������رى واملجتمعات الأ أو الثقافات الأ ا

فالهوية الثقافية وفقا لهذه ال�ش������يغة تنتهي 

خر، وه������ذا يعني  عندم������ا يبداأ ح�ش������ور الآ

أن������ه يجب علينا اأن مني������ز بني ما هو داخلي  ا

وخارج������ي: هناك »داخل« وه������و املتمثل يف 

اجلماع������ة التي ننتمي اإليها، وهناك »خارج« 

اأي اجلماع������ات الت������ي حتي������ط بن������ا ومتثل 

تخوما لهويتنا ووجودنا. ومن ثم وهنا تكون 

امل�شكلة ففي الداخل اأي يف داخل اجلماعة 

الثقافي������ة يجري العمل عل������ى توكيد وتعزيز 

وبث وتر�شيخ قيم الهوية القيم امل�شرتكة بني 

اأفراد اجلماعة وهذا يوؤدي اإىل طم�ص هوية 

الف������رد وتغيي������ب الفردانية الت������ي هي عماد 

ن�ش������انية احلديثة. وهذا  تطور احل�شارة الإ

يعني اأن الهوية ت�ش������بح طاغية وتفر�ص على 

اجلميع حالة تذويب يتم عربها اإلغاء الهوية 

الفردية. 

تعريف الهوية: 

يتميز مفهوم الهوية بطبيعته امليتافيزيائية 

التي تدفعه خارج دائرة التحديد والتعريف. 

من هذا املنطلق يتجن������ب كثري من الباحثني 

ا�شتخدامه، ويتهيب بع�شهم توظيفه، وهم اإن 

وظفوه يتجنب������ون تعريفه. لقد اأعلن كوتلوب 

فري������ج Gottlob Frege هذه ال�ش������عوبة 

حيث يق������ول: »باأن الهوية Identity مفهوم 

ن كل تعريف  غري قاب������ل للتعريف وذل������ك لأ

هو بح������د ذاته هوية ول������ذا ل ميكن تعريف 

الهوية)14(. ومع هذه ال�ش������عوبة املعلنة فاإن 

هذا املفهوم ميتلك قابلية �ش������حرية للظهور 

ن عموميته  يف خمتل������ف املق������ولت وذل������ك لأ

ودرجة جتريده عالي������ة جداً وتفوق عمومية 

اأغل������ب املفاهيم املقابلة واملعار�ش������ة له. ويف 

 John« هذا ال�ش������دد يقول جون او�ش������تان

Austin« ب������اأن مفهوم الهوي������ة من املفاهيم 

الكا�ش������فة وهو بالتايل يقدم اإمكانية وا�شعة 

خر ومع ذلك فاإن دللة  نا والآ لفهم العامل والأ

 
)15(

هذا املفهوم تبقى غام�شة اإىل حد كبري.

�ش������كايل  وعل������ى الرغ������م م������ن الطابع الإ

ملفهوم الهوية فاإن ا�ش������تخدامه �شائع جداً يف 

ن�شانية. ففي بداية  خمتلف ميادين العلوم الإ

 Identity أ مفهوم الهوي������ة الت�ش������عينات بدا

ي�شجل ح�ش������وره املتزايد يف ال�شاحة العلمية 

 ،1991 Giddene عل������ى يد كل من: جيدن

وكون������دو Kondo 1990، ول�ص وفريدمان 

م������ع   1991  Lash & Freedman

الحتفاظ مب�شمون املفهوم الذي ينظر اإىل 
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الذات بو�ش������فها كيانا متما�ش������كا من النظام 

 )16(
املعريف والتاريخي والثقايف«.

يعرف املفكر الفرن�شي اإليك�ص ميك�شللي 

A.Mucchielli الهوي������ة باأنه������ا: منظومة 

متكامل������ة من املعطي������ات املادية والنف�ش������ية 

واملعنوية والجتماعية تنطوي على ن�شق من 

عمليات التكامل املع������ريف، وتتميز بوحدتها 

التي تتج�شد يف الروح الداخلية والتي تنطوي 

ح�شا�ص بالهوية وال�شعور بها.  على خا�شة الإ

فالهوية ه������ي وحدة من امل�ش������اعر الداخلية 

التي تتمثل يف ال�شعور بال�شتمرارية والتمايز 

والدميومة. والهوية تاأ�شي�ش������ا على ذلك هي 

وحدة من العنا�رص املادية والنف�شية املتكاملة 

التي جتع������ل ال�ش������خ�ص يتمايز عما �ش������واه 

. ويعرف 
)17(

وي�ش������عر بتباينه ووحدته الذاتية

بيري ت������اب Pierre Tap الهوية باأنها نظام 

من الت�شورات وامل�شاعر الذاتية حول الذات 

. ويورد جان فرميون تعريفا للهوية 
)18(

نف�شها

قوامه »اإن الهوية اإح�شا�ص متما�ش�ك ب�الذات 

وهي تعتمد على قيم م�ش������تقرة وعلى قناعة 

باأن اأعمال امل�رء وقيمه ذات عالقة متناغمة 

فالهوية �ش������عور بالكلية وبالندماج ومبعرفة 

. وكما يت�شح 
)19(

ما هو خطاأ وما هو �ش�واب« 

عرب املقارب������ات اللغوية فاإن مفه������وم الهوية 

يرتك������ز اإىل مفه������وم املطابق������ة: اأي مطابقة 

ال�ش������يء لنف�شه. ومع ذلك فاإن هذه املطابقة 

يجب اأن تكون ن�شبية اإىل حد كبري تيمنا بقول 

أن������ه ل يوجد يف هذا  »ليبين������ز Leibniz« با

الكون �شيئان متطابقان كلياً، ول يوجد حتى 

�شيء يطابق نف�شه كلية يف حلظتني خمتلفني 

لوجوده )ا�ش������تمرارية يف الكائن(، ول ميكننا 

اأن نح�ش������ل �شوى على ت�شابه وجتان�ص ن�شبي 

وبالتايل فاإن ال�ش������تمرارية والتجان�ص �شيئان 

ن�ش������بيان، وهو نتيجة ملقارن������ة بارعة، وهي 

تركيز حول �ش������كل معني، نعيد الختالف يف 

العمق اإىل ال�ش������طح والهام�ص. وهذا يذكرنا 

مبقول������ة هريقليط�ص: باأن املرء ل ي�ش������تطيع 

ن  اأن ي�ش������تحم يف ماء النهر الواحد مرتني لأ

أبدا.  مياها جديدة جتري من حوله ا

والهوية باملفهوم البياجي توؤكد على اأهمية 

الوحدة والثبات يف ن�شقهما املتغري. فعندما 

 Conservation الحتف������اظ  تبداأ عملية 

أ�ش������ا�ص الهوية،  فاإن هذه العملية تبنى على ا

�ش������ياء  اإذ عندم������ا يالح������ظ الطفل ثبات الأ

فاإن������ه يبني على ذلك ت�ش������ور ا�ش������تمراريته 

الذاتية اخلا�شة وذلك من خالل املالحظات 
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. فالهوية وجود 
)20(

والفعاليات التي ميار�شها 

واإح�ش������ا�ص بالوج������ود ووعي للذات و�ش������عور 

بالتماي������ز واخل�شو�ش������ية »ول هوية من دون 

وجود و�شعور بذلك الوجود، وهذا يقوم على 

وع������ي للذات ينطوي عل������ى اإدراك لتمايزها 

)21(
خر وخل�شو�شيتها يف اآن معا«. عن الآ

من اأزمة الدولة اإىل ماأزق الهوية. 

 تاأ�شي�ش������ا عل������ى ما تقدم م������ن تنظري يف 

م�شاألة الهوية وت�شكيالتها وتناق�شاتها ميكن 

تطوير هذه الت�ش������ورات من منطلق العالقة 

بني هذه الهويات والدولة القومية. ويف هذا 

ال�شياق ميكن القول باأن الدولة الوطنية - اأو 

القومية يف بع�ص احلالت- تعاين من اأزمة 

أو تزول  مزدوجة: فالدولة الوطنية ل تختفي ا

يف ع�رص العوملة فهي ب�ش������يغتها و�ش������ورتها 

احلالية وبو�ش������فها جهازا فاع������ال ما زالت 

أ�شا�ش������ياً ول�شيما  بخري وما زال ح�ش������ورها ا

من الناحية الوظيفية، ولكن ح�ش������ور الدولة 

وا�ش������تمرارها مرهون بقدرته������ا على تطوير 

زمات  بنيته������ا ووظائفها من اأجل جت������اوز الأ

احلادة التي تواجهها: اأزمة الفعالية، واأزمة 

أزم������ة التمثيل. فاأزمة الفعالية  امل�رصوعية، وا

مرتبطة عملياً مب�ش������األة العوملة حيث جتري 

حداث ال�شيا�شية يف العامل اليوم على  اأغلب الأ

نح������و دويل وهذا يعني اأن ال�ش������يغة القومية 

للدول������ة مل تع������د ممكنة، حي������ث يوجد هناك 

تناق�ص بني ما يجب على الدولة اأن تقوم به 

داء. وهذا  دوات املتاحة واملمكنة لهذا الأ والأ

يعني اأن الدولة تواجه م�ش������كالت و�شعوبات 

كبرية يف عملية تكّيفها وا�شتمرارها، وبعبارة 

اأخرى مل تع������د الدولة القومي������ة متتلك ذات 

الفعالي������ة التي عرفت بها يف مرحلة ما قبل 

العوملة.

فاأزم������ة ال�رصعية للدولة ترتب������ط باأزمة 

التمثي������ل ال�شيا�ش������ي ال�ش������ائدة حيث ت�ش������ود 

اأمناط من التمثيل ال�شيا�شي التي ل تتنا�شب 

مع ديناميات املوؤ�ش�ش������ات الجتماعية، وعلى 

�شا�ص تظهر اأزمة ال�رصعية للدولة يف  هذا الأ

كثري من دول العامل. حيث ت�ش������ري الدرا�شات 

املعا�������رصة، ووفق������ا ملعطي������ات الأمم املتحدة 

وخمتلف املوؤ�ش�ش������ات البحثية املعنية، اإىل اأن 

هناك اأكرث من ثلث �شكان العامل الذين يعلنون 

باأن اأنظمتهم ال�شيا�شية ل متثلهم ول تعرب عن 

اإرادتهم واأن حكوماتهم لي�ش������ت دميقراطية. 

وهذا ن�ش������بيا �شحيح بالن�ش������بة لدول اأوروبة 

مريكية ولكن  وبالن�ش������بة للوليات املتحدة الأ
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أينا كارثية يف بلدان  هذه الن�شبة �ش������تكون برا

أو بلدان العامل الثالث حيث ل توجد  اجلنوب ا

يف الغال������ب حكوم������ات دميقراطية حقيقية. 

نظم������ة ال�شيا�ش������ية يف  وه������ذا يعن������ي اأن الأ

العامل تعي�ص اأزمة �شيا�ش������ية عميقة و�شاملة. 

حزاب ال�شيا�ش������ية والطبقة  فالربملان������ات والأ

ال�شيا�شية متثل مو�ش������وعاً لزدراء وكراهية 

غالبية املواطنني يف اأوروبة فكيف هو احلال 

نظمة  يف البلدان النامية حيث ترمز هذه الأ

مب������ا تنط������وي علي������ه اإىل الظل������م والحتيال 

والف�شاد ب�شورة عامة. 

�ش������ارة اإىل اأزمة  أي�ش������اً يج������ب الإ وهن������ا ا

مر يتعلق اليوم  التمثيل ال�شيا�ش������ي. وهذا الأ

ثنيات  مب�ش������األة تعدد الهويات والثقافات والإ

فاأغلب هذه اجلماعات ترى باأنها غري ممثلة 

كم������ا ينبغي يف النظ������ام ال�شيا�ش������ي القائم. 

وهذا يعني عطال������ة املبداأ اجلامع للمواطنة 

ثنيات وهذا  يف جمتمع متعدد الهوي������ات والإ

زمات ال�شيا�ش������ية للدولة  بدوره يوؤدي اإىل الأ

التي تبدو غ������ري قادرة عل������ى متثيل خمتلف 

التنوعات الجتماعية يف ال�شلطة. 

نظمة  ح������وال ف������اإن اأغل������ب الأ ويف كل الأ

ال�شيا�ش������ية يف خمتلف ال������دول ل تقف دون 

زم������ة الثالثية، بل تعمل  ح������راك اإزاء هذه الأ

على اإ�شالح مقومات وجودها وجتديد �شيغ 

احلكم واملمار�ش������ات ال�شيا�شية. فعلى �شبيل 

املث������ال بع�ص الدول القومي������ة اأعادت تنظيم 

نف�ش������ها على نحو فيدرايل، وهذا ما ن�شهده 

وروبي الذي ميثل دولة  الي������وم يف الحتاد الأ

فيدرالي������ة من دول مل تختف بعد، فال�ش������لطة 

وروبي بقيت يف متناول الدول  يف الحتاد الأ

أ�شهر يف اأعلى  القومية التي جتتمع كل ثالثة ا

م�شتوى من التمثيل ال�شيا�شي من اأجل اتخاذ 

قرارات تتعلق باأو�ش������اع الفيدرالية هذه عرب 

التداول والت�ش������اور والت�ش������ويت. يف مناطق 

اأخرى من العامل ول�شيما يف اأمريكا ال�شمالية 

هناك �شيغ جديدة اأكرث مرونة للدولة. 

ويف هذا ال�شياق اأي�شاً هناك جهود كبرية 

تبذله������ا الدول القومية من اأجل النتقال اإىل 

اأنظمة لمركزية لل�ش������لطة م������ن اأجل تغطية 

م�ش������األة تعدد الهويات واجلماعات الفرعية 

يف جمتمعاته������ا. لق������د ب������داأت ه������ذه النزعة 

الالمركزية يف ال�ش������لطة متتد لت�شمل عدداً 

كب������رياً من بل������دان العامل منذ ع�رص �ش������نوات 

حيث يالحظ يف ه������ذا التوجه التاأكيد على 

أ�شكال من  قاليم واإيجاد ا ا�ش������تقالل ن�شبي لالأ

احلكومات املحلية فيها. 
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لقد حتول������ت اأغلب الدول القومية اليوم 

اإىل التفاعل مع نظام دويل عنكبوتي يتم عربه 

التداول والت�شاور واتخاذ القرارات ال�شيا�شية 

الهامة، حيث تقوم هذه الدول باإيجاد �ش������يغ 

جديدة للتعاون والتكامل وتوحيد ال�شيا�شات 

مور التي  يف اجتاه������ات حمددة حت������ى يف الأ

تخ�ص اأو�شاعها الداخلية. وهناك اليوم من 

مر باإمكانية قيام حكومة  يفكر يف حقيقة الأ

عاملية، ولكن اإيج������اد مثل هذه احلكومة قد 

ن اأحداً ما ل  يواجه �ش������عوبات كثرية وذلك لأ

يريدها با�ش������تثناء بع�ص املفكرين واملثقفني 

املتنورين. وهذا الرف�ص ملثل هذه التكوينات 

ال�شيا�ش������ية العاملية اأمر ل يحظى يف الغالب 

بقبول النا�ص ور�شاهم. 

زمات  ويف ظل هذه الظروف املفعمة بالأ

ن�شانية ولدة  ال�شيا�شية ت�شهد املجتمعات الإ

تيارات اجتماعية كربى كردة فعل على واقع 

زمات والتحولت ال�شيا�شية والجتماعية  الأ

للعوملة باإ�ش������كالياتها واأزماته������ا وتعقيداتها. 

ومن امللفت للنظر الي������وم اأن هذه احلركات 

تكت�شب طابعاً عوملياً فهي عاملية ومعوملة يف 

�ش������ولية لي�ش������ت  ن الواحد. فاحلركات الأ الآ

أو اإقليمية بل  اليوم جم������رد حركات حملي������ة ا

حتولت اإىل حركات عاملية مثل القاعدة التي 

�ش������المية  تنت�رص يف عدد كبري من البلدان الإ

�ش������المية. وي�ش������اف اإىل ذلك ظهور  وغري الإ

الهويات بو�ش������فها تنظيم������ات اجتماعية يف 

مواجهة اأزمة الدول������ة القومية، حيث تعمل 

يف الظ������ل والعلن على اإعادة بناء التنظيمات 

ال�شيا�ش������ية للدول������ة مبا يتنا�ش������ب مع فر�ص 

حقيقية للم�شاركة ال�شيا�شية. 

ف�شيغة الدول ال�شبكية التي اأ�رصنا اإليها 

اأعاله متكن من اإدارة اأف�ش������ل للم�ش������كالت 

زمات ولكنها يف الوقت نف�شه تزيد حدة  والأ

آليات ال�شبط  ن ا التمثيل ال�شيا�ش������ي وذلك لأ

لي�ش������ت مبا�رصة والعالقة بني الفرد والدولة 

اأ�ش������بحت عالقة تتو�ش������طها حلقات بعيدة 

املدى. 

الت������ي ميكن  فاحل������ركات الجتماعي������ة 

و�ش������فها باأنه������ا ح������ركات اجتماعية تهدف 

اإىل التغي������ري الجتماع������ي، ول�ش������يما القيم 

املوؤ�ش�ش������اتية يف املجتمع. وهذا التغيري ميكن 

اأن ياأخ������ذ اجتاهات متع������ددة وخمتلفة وفقا 

لطبيعة هذه احل������ركات الجتماعية. حيث 

ميكن التمييز بني ح������ركات اجتماعية ذات 

توجه������ات اإن�ش������انية ت�ش������احميه ودميقراطية 
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أو  وبني حركات اجتماعية هدامة اأ�ش������ولية ا

اإجرامية وفقا للمنظور القيمي والأخالقي. 

ف�ش������ل ومن ال�رصوري  ومع ذلك فاإنه ملن الأ

أثناء التحليل  اأي�شاً عدم اإطالق اأحكام قيمة ا

الجتماع������ي للظواه������ر الجتماعي������ة وذلك 

من اأج������ل فهم ه������ذه الظواهر وا�ش������تيعاب 

دينامياتها.

�ضوليات الدينية: هويات متمردة. االأ

مل يكن ح�شور العوملة وانت�شارها من غري 

مقاومة جتل������ت يف ردود فعل ثقافية ودينية 

وعرقي������ة بعيدة املدى متع������ددة الجتاهات. 

فاملقاوم������ة كانت حا�������رصة دائماً يف مواجهة 

أ�شكالً متنوعة اأكرثها  العوملة حيث اتخذت ا

اأهمية ظه������ور النزعات العرقي������ة والدينية 

والقومي������ة وال�شيا�ش������ية التي توؤك������د هويتها 

املهددة بال�ش������ياع. حيث ت�ش������هد العوملة مثل 

هذه املقاومة يف خمتلف البلدان ويف خمتلف 

الثقافات واجلماعات العرقية، ول�شان حال 

املقاوم������ني يقول: اإننا هن������ا حا�رصون منتلك 

قوتن������ا ونري������د اأن نحظى بهويتن������ا ووجودنا 

املتفرد، فاإما اأن نكون فاعلني يف هذا الزمن 

واإما �شنكون مقاومني لعوملته معلنني مركزية 

وجودنا يف هذا العامل الذي يحت�شننا. فالقيم 

التي حتت�ش������نها العوملة، وهذا موؤكد، لي�شت 

هي ذاته������ا التي توجه حياة ه������ذه الكيانات 

ذات الهوي������ة، فالعومل������ة تتناق�������ص بقيمه������ا 

وتوجهاته������ا مع القيم الثقافي������ة للجماعات 

ن�شانية مبختلف تنوعاتها العرقية والدينية  الإ

والثقافية. وبالت������ايل فاإن هذا التناق�ص بني 

منظومات القيم يجعل هذه اجلماعات ت�شعر 

بالتهدي������د فتعم������ل كردة فع������ل طبيعية على 

ا�شتنفار هوياتها الثقافية والدينية والعرقية 

حفاظ������اً على الكينونة والوج������ود اإزاء عوملة 

 
)22(

زاحفة ت�شحق كل من يقف اأمام تقدمها.

�شوليات الدينية  وحتتل اليوم م�ش������األة الأ

م�ص مكان������ا مركزيا  كم������ا هو احل������ال يف الأ

يف اخلطاب ال�شيا�ش������ي والفك������ري املعا�رص، 

�ش������وليات  وي�ش������كل التطرف الديني لهذه الأ

املقاومة هاج�ش������ا اإن�ش������انيا يق�ص م�ش������اجع 

الأمم وال�ش������عوب يف خمتلف اأنحاء املعمورة. 

�ش������وليات الدينية  وقد �ش������كلت م�ش������األة الأ

بحاث  اخلط ال�ش������اخن واملتوهج يف ن�شق الأ

والدرا�شات الفكرية الجتماعية وال�شيا�شية. 

وقد بلغت هذه الدرا�شات اأوجها فيما يتعلق 

بدرج������ة الرتاك������م وعنف التحلي������ل. ويف كل 

�شوليات  الجتاهات التي تناولت م�ش������األة الأ
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جند نوعاً من عنف اخلطاب املوجه اإىل هذه 

�شوليات حيث يقوم بع�ص املفكرين ب�شب  الأ

�ش������ولية  بدية على كل املظاهر الأ اللعن������ة الأ

املتطرف������ة بينما جن������د هن������اك باملقابل من 

يربرها وميجدها انطالقا من القول بدورها 

يف النتفا�شة �شد الظلم والقهر والعدوان. 

أنف�شنا يف  وما بني اللعنة والتمجيد فقد جند ا

أبعاد  دوامة وحرية تفر�ص علينا البحث عن ا

هذه الظاهرة ب�شورة مو�شوعية تخرجنا من 

دائ������رة اخلو�ص الذاتي وت�ش������عنا يف معادلة 

الر�ش������انة واملو�ش������وعية، يف تن������اول ظاهرة 

�شوليات الدينية.  التطرف الديني والأ

�ضولية:  يف مفهوم االأ

مما ل �ش������ك فيه اأن املتاأمل يف املفاهيم 

أبعاد  �شولية امل�ش������تخدمة يف التعبري عن ا الأ

�ش������ويل متعددة  ظاهرة التطرف الديني والأ

أنف�ش������نا دائما اأمام ثالثة مفاهيم  حيث جند ا

يف  ال�ش������تخدام  رائج������ة  م�ش������طلحات  اأو 

�شولية  اخلطاب ال�شيا�شي والديني وهي: الأ

الدينية Fondamentalisme وال�ش������لفية 

الديني������ة Intégrisme والتط������رف الديني 

Extrémisme؟ ومما ل �ش������ك فيه اأن هذه 

املفاهي������م تتداخل وتتكام������ل جزئيا، وتتغاير 

دللة كل منها وفق������ا لتوظيفاتها يف خمتلف 

ن�ش������اق الديني������ة، كما تختل������ف باختالف  الأ

ا�شتخداماتها من قبل الباحثني والدار�شني، 

وب�ش������ورة عامة ميك������ن القول باأن ال�ش������لفية 

الدينية Intégrisme تعني تاأ�ش������يل القيم 

الديني������ة التقليدية للدي������ن، اأي الرتكيز على 

منوذج ما�ش������وي للدين واإحياء هذا النموذج 

عرب خمتل������ف الطقو�ص والعب������ادات الدينية، 

وال�ش������لفيون ه������م اأكرث من يواج������ه حتديات 

احلداثة التي تفر�ص نف�شها على املعتقدات 

أن�ش������ار ه������ذا التيار  الديني������ة. ولذلك فاإن ا

اخت������اروا مرحل������ة زاهية م������ن مراحل تطور 

العقيدة الدينية ومتَّ عليها بناء �شورة املثال 

ال������ذي يتمحورون حوله.  الديني والعقيدي 

وهذا يعني اأن ال�ش������لفيني يف�شلون العقيدة 

كرث اكتمال  يف �ش������ورتها املا�شوية الزاهية الأ

و�شاع  ون�شجا ويرون فيها اإمكانية معاجلة الأ

القائم������ة واملعا�������رصة للدي������ن والعقيدة. لقد 

كانت هذه ال�شلفية فكرة اليمني الكاثوليكي 

أ يزحف  يف الغ������رب ولك������ن هذا التوجه ب������دا

ويتح������ول اإىل ممار�ش������ة ديني������ة وفكرية لدى 

خ������رى. وعلى خالف ذلك  ديان الأ بع�ص الأ

 Fondamentalisme �ش������ولية  الأ ف������اإن 
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كانت �ش������اأناً بروت�ش������تانتياً ركزت على اأهمية 

العودة اإىل الكتاب املقد�ص يف �شورته املدونة 

جني������ل( وهي ع������ودة تفرت�������ص جتديداً  )الإ

يف التف�ش������ري اعرتا�ش������اً عل������ى ال�رصوح������ات 

والتف�شريات اخلاطئة يف ممار�شات الكني�شة 

م������ر ميكن مالحظته  الكاثوليكي������ة، وهذا الأ

لدى امل�ش������لمني فيما يتعلق بالقراآن الكرمي. 

اأما التط������رف الديني فهو يعني ا�ش������تخدام 

فكار  رهاب يف �ش������بيل فر�ص الأ العن������ف والإ

أو لل�شلفية،  �ش������ولية ا و�ش������اع الدينية لالأ والأ

وهذا يعني اأن التطرف هو منهج يرتكز اإىل 

العنف يف فر�ص ال������راأي واملعتقد وقد يكون 

أ�شكاله دموية كما �شهدنا  هذا العنف يف اأكرث ا

خالل العقود املا�شية Extrémisme. ومع 

اإمكانية التمييز بني ه������ذه املفاهيم فاإن كل 

خر ويف كل  منها ي�ش������تخدم عمليا م������كان الأ

منها دللة على ال�ش������دة والعنف والت�شلط يف 

)23(
خر.  املعتقد �شد الآ

�ش������ارة اإىل  وم������ن ال�������رصورة مب������كان الإ

�ش������ولية الديني������ة ظاه������رة عام������ة ل  اأن الأ

ن ه������ذه احلركات  تخ�������ص دين������ا بعين������ه. لأ

�ش������ولية تعرب يف جوهرها ع������ن توجهات  الأ

وىل  أيديولوجية ودينية �شيا�شية بالدرجة الأ ا

دي������ان والعقائد  وهي تتجل������ى يف خمتلف الأ

الدينية الكربى يف العامل �ش������واء يف الديانات 

�شالم(  براهيمية )امل�شيحية واليهودية والإ الإ

الهندو�ش������ية  ال�رصقي������ة(  الديان������ات  يف  اأو 

 Sikhisme وال�ش������يخ   Hindouisme

 ،)Shintoïsme وال�شنتوية

�ش������ولية  الأ كلم������ة  ا�ش������تخدمت  لق������د 

Fondamentalisme بداية يف الوليات 

مريكية وقد اقتب�شت من الن�شو�ص  املتحدة الأ

�ش������درت  طبع������ة  املقد�ش������ة يف  جنيلي������ة  الإ

ون�رصت ب������ني عام������ي 1910-1915. وتعني 

�شولية الدينية يف جوهرها عملية متاهي  الأ

فراد مع ن�ش������ق من املعايري  اجلماع������ات والأ

والقيم والت�ش������ورات التي تنبثق من القانون 

له������ي. وبالتايل فاإن ه������ذه املعايري والقيم  الإ

تر�ش������م بعناية وتف�رص من قبل �شلطة خا�شة 

ن�شانية.  و�شيطة بني اهلل والإ

�شولية الدينية  وهنا ميكن القول باأن الأ

ب�شورة عامة تنطلق من فكرة قوامها اإعادة 

أو املجتمع على النحو الذي كان  م������ة ا بناء الأ

عليه هذا املجتمع يف ع�رص الهيمنة الدينية 

النموذجي������ة اأو يف ع�رص ازده������ار العقيدية 

الدينية ونه�شتها. 
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الديني���ة  �ض���وليات  االأ �ض���عود 

املتطرفة: 

وعل������ى الرغ������م م������ن تنام������ي اجتاهات 

�ش������وليات مل  احلداثة والعومل������ة فاإن هذه الأ

ت�شهد تراجعا يف م�شار تقدمها. فعلى الرغم 

من احلركات الكربى الدنيوية الن�ش������طة يف 

خرية فاإنه  خمتل������ف اأنحاء العامل يف العقود الأ

ل ميكنن������ا القول باأن الدين قد تراجع حتت 

تاأثري احلداثة وما بعد احلداثة. فنحن اليوم 

ن�ش������هد عودة قوية للدي������ن والهويات الدينية 

أنح������اء العامل وهذا ما  �ش������ولية يف خمتلف ا الأ

 Gilles Kepel يطل������ق عليه جي������ل كيب������ل

 ،Revanche de Dieu ت�شمية انتقام اهلل

ن�شان  ففي العامل املعا�رص تاأخذ العالقة بني الإ

واملقد�ص مكان القلب وال�شدارة. فالتجربة 

من وتلبي  الدينية ت�شتجيب مل�شاألة انعدام الأ

ن�شان كما ت�شهم  احلاجات النف�ش������ية عند الإ

يف تعمي������ق مفهوم الهوي������ة والدللة واملعنى 

ن�شان. فالدين يف ن�شق اأو�شاعنا  يف حياة الإ

املعا�رصة ميثل �رصخة احتجاج �ش������د الظلم 

والقهر وزهو يف هذا امل�شار يج�شد اأمل النا�ص 

يف العدالة واحلرية والقيم ال�ش������امية. ولذا 

أ�ش������كال و�شيغ  فهو باق دائما و�ش������يتجلى يف ا

ماكن.  زمان والأ خمتلفة تختلف باختالف الأ

م������ر ف������اإن اجلماعات   ومهم������ا يك������ن الأ

�ش������ولية تن������زع يف اأغلبه������ا اإىل ممار�ش������ة  الأ

العنف. والعنف هو ال�شمة الغالبة والعالمة 

�شولية، وهنا بع�ص  الفارقة لهذه احلركات الأ

�شارة  ال�شتثناءات املحدودة جدا، اإذ ميكن الإ

اإىل احلركات البوذية التبتية ال�ش������لمية التي 

غالبا ما ترفع �ش������عار الالعنف وذلك بتاأثري 

العقيدة البوذية نف�شها التي ت�شدد على رف�ص 

ديان يف  العنف. وهنا يج������ب اأن نذكر اأن الأ

جوهرها ترف�ص العنف وتدفع اإىل الت�شامح 

وال�شالم، ولكن التاريخ يعلمنا اأن املمار�شات 

الديني������ة غالب������ا ما كانت تتج������ه اإىل العنف؛ 

لناأخذ امل�ش������يحية والتي تتمركز عقائدياً اإىل 

جانب ال�شالم واملحبة والت�شامح، فمع اأهمية 

هذا التمركز العقائدي ال�شامي فاإن التاريخ 

يعلمنا باأن البلدان امل�ش������يحية كانت م�رصحاً 

للحروب املقد�ش������ة واحلروب ال�ش������ليبية يف 

الع�شور الو�ش������طى واأن الع�ش������ور الو�شطى 

أ�ش������به باجلحيم حيث بلغ  امل�ش������يحية كانت ا

العنف امل�ش������يحي م������داه يف ه������ذه املرحلة. 

وميكن لنا يف هذا ال�شياق اأن نقول باأن بع�ص 

النظري������ات التحررية تربر الثورة امل�ش������لحة 
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والعنف. وكذل������ك احلال بالن�ش������بة للعقائد 

ف�ش������ل  الديني������ة فاإنه������ا كثرياً ما تعرب عن الأ

�شمى ولكنها يف املقابل تدعو اأحياناً اإىل  والأ

ممار�ش������ة العنف اأو اجلهاد والن�شال وذلك 

من اأجل احلرية ومن اأجل ال�شالم. ومن هذه 

�ش������ولية نظريات  الزاوية، تطور التيارات الأ

أ�شكاله دموية.  متكاملة تربر العنف باأق�شى ا

وميكن تف�شري عملية جلوء هذه احلركات 

اإىل العن������ف بعوامل متع������ددة، فاجلماعات 

الدينية التي تتعر�ص لال�ش������طهاد ميكنها اأن 

تلجاأ اإىل ممار�ش������ة العنف �شد العنف الذي 

تواجه������ه، وهذا ينطبق على اجلماعات التي 

تتعر�ص للعنف وال�ش������تغالل وال�ش������طهاد، 

وتلك التي يفر�ص عليها قيم ومعايري منافية 

لهويتها ووجودها. وقد ينفجر العنف عندما 

يتم اخللط بني الدين وال�شيا�ش������ة. ويف كثري 

حيان ف������اإن احلروب الدينية غالبا ما  من الأ

تنطوي على غايات �شيا�ش������ية واقت�ش������ادية. 

�شوليون غالبا ما يحملون مطرقة الدين  والأ

من اأجل الو�شول اإىل غاياتهم ال�شيا�شية. 

�ضولية:  مبداأ الهويات االأ

وهن������ا فيما يتعل������ق بالهوية ف������اإن الهوية 

أي������ن  �ش������ولية الديني������ة تق������وم عل������ى مبدا الأ

ول يف  مر الأ أ�شا�ش������يني: يتمثل الأ تدمرييني ا

تدمري الكيان الذاتي للفرد بو�ش������فه مواطنا 

أة، بو�شفه ع�شوا يف جماعة  أو امرا اأو رجال ا

أو اإثنية، وذلك كي يكون اأحد رعايا  عرقي������ة ا

أو النبي  مة معلنا خ�ش������وعه املطل������ق هلل ا الأ

مر الثاين يف نفي  م������ر. ويتمثل الأ أو اأويل الأ ا

أو اأي نوع اآخر  م�رصوعي������ة الدولة القومي������ة ا

نظمة ال�شيا�ش������ية احلديثة ورف�ش������ها  من الأ

ر�ص وهي  وبناء دولة ديني������ة دولة اهلل يف الأ

نظام يهتدي بالعقي������دة الدينية. وعلى هذا 

�شا�ص من الت�ش������ورات الدينية وال�شيا�شية  الأ

�شولية يف العامل يف القرن  بزغت احلركات الأ

التا�شع ع�رص يف كل اأمريكا والبلدان العربية 

آ�ش������يوية. ومل تن�ش������اأ ه������ذه احلركات  وال�رصق ا

�ش������ولية على �شورة ثورة اأو مترد تقليدي  الأ

اأو على �ش������ورة رجعية، بل ن�شاأت كردة فعل 

�ش������د الدولة ال�شتعمارية يف البداية ثم �شد 

حكومات الظل ال�ش������تعمارية ثم لحقا �شد 

أو العلمانية. فظهور احلركات  الدولة القومية ا

�ش������ولية مل يكن يف جوه������ره دينيا بقدر ما  الأ

و�شاع ال�شيا�شية  كان ثورة �شيا�ش������ية �ش������د الأ

للبل������دان التي ظهرت فيه������ا. وبعبارة اأخرى 

�شولية انتفا�شة  ج�ش������دت هذه احلركات الأ
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�شيا�ش������ية با�ش������م الدين واملقد�������ص من اأجل 

جمتم������ع عادل يقوم على قي������م الدين وعدله 

�ش������د الدولة العلمانية وقيمها املتناق�شة مع 

القي������م الدينية. ومن جدي������د نقول باأن هذه 

احل������ركات مل تكن جمرد نزع������ة تدعو للعودة 

أو اإىل حركة رجعية تدعو اإىل  �ش������ول ا اإىل الأ

املا�شي الديني امل�ش������تنري، بل كانت حركات 

�شيا�شية حقيقية هدفت اإىل اإحداث التغيري 

يف املوؤ�ش�شات ال�شيا�شية والجتماعية وتغيري 

أ�شا�ص الهوية امل�شتقلة وهي  �شكل الدولة على ا

هوية النتماء اإىل الدين والعقدية الدينية. 

�ش������ولية وفقا لهذا الت�ش������ور ولدت  فالأ

زمات ال�شيا�شية والجتماعية  تاأثري الأ حتت 

يف خمتل������ف البل������دان، حي������ث اأخفقت هذه 

أ�شمالية اأو يف  الدول يف حتقيق نه�ش������تها الرا

حتويلها ال�ش������رتاكي مما اأخفقت يف حتقيق 

اأحالمها الوردية القومية. وهنا ميكن و�شف 

�ش������ولية باحلركات الجتماعية  احلركات الأ

الثقافية التي تهدف اإىل توكيد الهوية الدينية 

وتاأ�ش������يل ح�شورها �شيا�ش������يا وثقافيا. وقد 

�شولية يف جماهري  وجدت هذه احلركات الأ

املعّوزي������ن والفقراء وامل�ش������حوقني اجتماعيا 

طالئع قوتها وانت�شارها. 

�شوليات كا�شتجابة   لقد ن�ش������اأت هذه الأ

�شد املمار�شات ال�شتبدادية غري الدميقراطية 

للحكومات التي وجدت م�شاندة قوية من قبل 

احلكومات الغربية التي رف�ش������ت العرتاف 

�شولية ردحا من الزمن.  بهذه احلركات الأ

�ضوليات.  �رصاع االأ

ميثل اليوم ال�رصاع بني الوليات املتحدة 

املتطرفة  �شالمية  الإ �ش������ولية  والأ مريكية  الأ

منوذج������اً له������ذا الن������وع من العن������ف والعنف 

مريكية يف  امل�ش������اد. كما ت�شكل امل�ش������الح الأ

و�ش������ط -ول�شيما امل�شادر النفطية  ال�رصق الأ

-العامل احلا�شم يف هذا ال�رصاع، حيث تقوم 

الوليات املتحدة با�ش������تخدام العنف الدموي 

�شولية امل�شادة  �شد النزعات واحلركات الأ

لوجودها يف املنطقة. 

�ضالمية: هويات �ضد  �ضوليات االإ االأ

الذوبان.

�ش������المي اليوم تناميا   وي�شهد ال�رصق الإ

�شالمية واحلركات  �ش������وليات الإ م�شتمرا لالأ

�ش������ولية متع������ددة يف بناه������ا  �ش������المية الأ الإ

وا�ش������رتاتيجياتها ومواقفه������ا م������ن الدول������ة 

والعوملة وال�شيا�شة، فهناك احلركة الوهابية، 

خ������وان امل�ش������لمون، وال�ش������لفيون، والتيار  والإ
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�شالمية  �شويل املقاوم املمثل يف املقاومة الإ الأ

يف اجلن������وب اللبناين ويف غ������زة التي تتبنى 

أينا  اأهدافاً ن�ش������الية حتررية ل ي�ش������وبها برا

ن�شاين مع التحفظ على  غبار يف امل�شتوى الإ

أيديولوجياته������ا الجتماعي������ة والفكرية غري  ا

الن�شالية. ولكن حركة القاعدة ت�شكل اليوم 

�ش������ولية املتطرفة  منوذجاً فريداً للهويات الأ

�شالمي حيث ميكن الرتكيز عليها  يف العامل الإ

يف التحليل كنماذج �شو�ش������يولوجية للهويات 

)24(
�شولية املقاومة للعوملة والدولة.  الأ

لقد ول������دت القاع������دة بو�ش������فها حركة 

اأ�شولية راديكالية وات�شعت هيمنتها و�شطوتها 

�ش������المي اإن مل يكن  يف خمتلف اأنحاء العامل الإ

يف خمتلف اأنحاء العامل. وهنا يجب القول باأن 

احلركات الجتماعي������ة ل ميكن اأن تولد اإل 

يف �ش������ياقها التاريخي الداخلي، وهنا ميكن 

القول باأن القاعدة قد ن�شاأت نتاجا للت�شادم 

أ�شا�ش������يتني بني  اجليوبوليتيك������ي بني كتلتني ا

أ�ش������ه الحتاد  املع�ش������كر ال�ش������رتاكي وعلى را

ال�شوفييتي �شابقا وبني املع�شكر الغربي وعلى 

مريكية. وللعلم  أ�ش������ه الوليات املتح������دة الأ را

فاإن القاعدة ولدت يف اأفغان�شتان التي كانت 

أيام احلرب الباردة بني ال�رصق  �شاحة ال�رصاع ا

مريك������ي وقد يجهل  ال�ش������وفييتي والغرب الأ

كثري من الباحثني باأن القاعدة وجدت دعماً 

أيام  مادياً ولوج�شتياً من قبل عدد من الدول ا

مريكية  احلرب الباردة. وكانت املخابرات الأ

ال�رصية CIA تقدم لهذه احلركة كل الدعم 

املمكن، ولكن يف النهاية ا�شتطاعت القاعدة 

هداف التي ر�ش������مت لها  اأن تتجاوز حدود الأ

يف البداي������ة من قبل عرابيها واأن تتحول اإىل 

قوة اأ�ش������ولية م�ش������تقلة ارتدت اإىل �شانعيها 

 )25(
واأعلنت حربها املقد�شة على وجودهم.

وم������ا تتميز به القاعدة كحركة اأ�ش������ولية 

اعتماده������ا الكبري عل������ى العنف ال�شيا�ش������ي 

والجتماعي يف �شبيل توكيد الهوية الدينية 

وح�ش������ورها املظفر. ويجب األ نن�شى اأن ابن 

لدن زعيم هذه احلركة وموؤ�ش�ش������ها قد قام 

بعملية اإ�شالحات وا�شعة يف جمال عمله. 

وما ه������و مهم هنا اأن القاعدة مل ت�ش������غل 

أو برام������ج  ن باإع������داد ت�ش������ورات ا حت������ى الآ

املجتمع������ات  يف  الجتماع������ي  �ش������الح  لالإ

�ش������المية. واإذا كان اجله������اد ق������د وظف  الإ

أيديولوجي������اً حتت عنوان الن�ش������ال با�ش������م  ا

أيديولوجياً هو  �شالم فاإن �ش������عار القاعدة ا الإ

�ش������الم با�شم الن�ش������ال والكفاح،  توظيف الإ
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وهن������اك تباين جوهري كبري بني ال�ش������عارين 

يديولوجيني. ووفقاً لهذا الت�شور امتدت  الأ

ن�ش������اطات القاعدة يف خمتل������ف اأنحاء العامل 

و�شكلت لها قواعد وخاليا فكرية وع�شكرية 

بدءاً من اأفغان�ش������تان اإىل خمتلف اأنحاء العامل 

و�شولً اإىل اأوروبة واأمريكا. ومن املالحظ يف 

هذا اخل�شو�ص اأن النخب التي ان�شمت اإىل 

القاعدة تنت�ش������ب اإىل عائ������الت معروفة وقد 

تلقت تعليما جيدا اإن مل يكن متميزا، فهناك 

طباء والفنيني  عدد كبري من املهند�ش������ني والأ

واملتخ�ش�ش������ني يف جمال العل������وم الطبيعية. 

فالقاع������دة ل تعرب وفقا لهذه الو�ش������عية عن 

انتفا�شة الفقراء واملنبوذين وامل�شطهدين بل 

هي تعبري عن انتفا�شة ثقافية �شد الهام�شية 

الثقافية وال�شيا�شية. 

وهن������ا يج������ب علين������ا ت�ش������ديد النتب������اه 

اإىل اأن القاع������دة اعتم������دت مفهوم ال�ش������بكة 

والالمركزية يف فعلها ون�ش������اطها فهو تنظيم 

ي�ش������تمد ن�ش������غ دينامياته عل������ى النحو الذي 

تنت�رص به العوملة. وهي �ش������بكة تاأ�ش�ش������ت من 

على وهذا يعني اأن اجلماعات  دنى اإىل الأ الأ

�ش������المية يف الع������امل ارتبط������ت بالقاع������دة  الإ

وحتول������ت اإىل تنظي������م القاعدة ب�ش������ورة قد 

تك������ون اأحياناً عفوي������ة دون اأن تقوم القاعدة 

نف�ش������ها اأي القي������ادة بتنظيم ه������وؤلء الذين 

ينت�ش������بون اإليه������ا. وهنا تكم������ن خطورة هذا 

التنظيم وقدرته على ال�شتمرار، وهذا يعني 

اأن القاعدة ل تبح������ث عن جمهورها بل هو 

اجلمهور الذي ياأتيها �شاعيا اأي اإنها بالتعبري 

على  ال�شيا�شي ت�شكيل ع�شوي ينطلق اإىل الأ

دنى، فاأن�ش������ار القاعدة ينت�شبون اإليها  من الأ

بطريقة ال�ش������بكة ثم يتمركزون لحقا حول 

قيادتها. وه������ذا يف النهاية يعني اأن القاعدة 

�ش������بكة وا�ش������عة على �ش������ورة حركة �شيا�شية 

أيديولوجيا  دينية تنظم ح������ول فكرة ومتتلك ا

مقنعة م�شتمدة ب�شورة ما من الفكر الديني 

�شالمي وهي فكرة مقنعة بالن�شبة لغالبية  الإ

مر بتحرير  امل�ش������لمني وذلك عندما يتعلق الأ

�ش������الم من دن�ص اأمريكا واإ�رصائيل.  اأر�ص الإ

ويف النهاية ميكن القول باأن تنظيم القاعدة 

�ش������مويل كوين وهي تعتمد تكتيكاً عبقرياً يف 

�رصاعها م������ع الغرب ويتميز ه������ذا التكتيك 

رهاب يف  بثنائيته: فهم بداية ي�شتخدمون الإ

كل مكان ويف كل زمن ممكن من اأجل تذكري 

�ش������الم،  الغرب ب�رصورة اخلروج من اأر�ص الإ

وهم يف الوقت نف�شه ل يفاو�شون، وهدفهم 
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التكتيكي اإثارة حال������ة من الرعب يف موطن 

البل������دان الغربية التي ميك������ن اأن تغري الراأي 

العام يف هذه البلدان لتطالب دولها باخلروج 

من هذه  �ش������الم ب�ش������الم طلبا لأ من اأر�ص الإ

ال�ش������عوب وا�ش������تقرارها. ويف اجلانب الثاين 

فاإنهم يريدون التاأثري يف ال�شعوب واجلماهري 

�ش������المية عرب العامل وتوليد روح ن�ش������الية  الإ

هائلة لديهم �ش������د الغرب، فاأحداث احلادي 

ع�رص من �شبتمرب تريد اأن تقول للم�شلمني اأن 

أنه ل يقهر ميكن  عدوكم هذا ال������ذي يعتقد ا

قهره وتدم������ريه يف عقر داره وميكنكم الثورة 

والن�شال من اأجل دحره نهائيا. 

عالمية ميكن  ويف جم������ال ال�شيا�ش������ة الإ

أ�ش������طورة القاعدة،  نرتنت هو ا الق������ول باأن الإ

نرتن������ت بطريقة عبقرية مع  فه������ي توظف الإ

نرتن������ت ي�ش������كل اأحد مراك������ز املراقبة  اأن الإ

�شا�ش������ية ل������وكالت املخاب������رات العاملي������ة،  الأ

وكذلك هو حال القاع������دة مع النقل اجلوي 

فهم ميتلكون اليوم خربات فائقة يف ميادين 

التكنولوجية واملعلوماتية ويوظفونها بطريقة 

منية  مده�شة ومثرية يف ن�ش������ق فعالياتهم الأ

والع�ش������كرية. وهم عرب ذلك كله يريدون بناء 

أنقا�ص احل�شارة القائمة.  جمتمع على ا

�ضوليات امل�ضيحية: هويات ال�ضيادة.  االأ

�ش������المية  �ش������وليات الإ ويف مواجه������ة الأ

�شوليات امل�ش������يحية يف الوليات  تتعاظم الأ

مريكية وتنام������ي نزعتها املعادية  املتحدة الأ

�شارة يف هذا  للم�ش������لمني يف العامل، وتكفي الإ

أكان  �ش������ويل الدموي ب������ورن ا ال�ش������دد اإىل الأ

 ال������ذي جعل من احلرب 
)26(Born Again

الدموية �شد امل�شلمني حرباً مقد�شة. 

لقد وجد عدد كبري من ال�شيا�ش������يني يف 

العامل يف الدين قوة هائلة لتحقيق امل�ش������الح 

ال�شيا�ش������ية، ومن املفارقة مبكان اأن اأغلبهم 

أو �شخ�ش������يات  مل يكونوا يف البداية متدينني ا

ديني������ة وه������م لي�ش������وا كذل������ك يف جوهرهم، 

ولكنه������م م������ع ذلك وظف������وا الدي������ن وقامت 

با�ش������تغالله ب�ش������كل مثايل من اأجل م�شالح 

�شخ�شية و�شيا�ش������ية. ومن هذه ال�شخ�شيات 

الت������ي ا�ش������تخدمت الدين ووظفته مل�ش������الح 

�شخ�شية و�شيا�شية ي�ش������ار اإىل �شدام ح�شني 

واب������ن لدن وجورج بو�ص البن. وقد نتج عن 

�ش������ولية  هذه املمار�ش������ة معركة كربى بني الأ

�شالمية  �ش������ولية الإ امل�ش������يحية اليمينية والأ

املتطرفة. وقد ق������ام كل من بو�ص وابن لدن 

بتغذية هذه احلرب اجلنونية واإلهاب نارها. 
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وميكن الق������ول يف هذا ال�ش������ياق باأنهما كانا 

حليفني يف اجلوه������ر فيما يتعلق باأهدافهما 

ال�شيا�ش������ية وال�شخ�شية، حيث كان كل منهما 

خ������ر ول ميكنه ال�ش������تغناء عنه  �رصورياً لالآ

يف هذه املواجه������ة الدموية املجنونة. وميكن 

ت�شبيه هذه العالقة بني ال�شخ�شني بالعالقة 

بني �شتالني وهتلر كما العالقة بني بيوني�شيه 

 Pol Pot يف ت�ش������يلي وبول بو Pinochet

يف كمبوديا. 

�شوليات الدينية امل�شيحية  لقد �شهدت الأ

املتطرف������ة اليوم �ش������عوداً كب������رياً ومهما يف 

مريكي������ة، فمنذ عهد  الولي������ات املتح������دة الأ

بعيد، اأي منذ ع�رصينات القرن املا�ش������ي، مّت 

عداد لتحالف بني اليمني الديني امل�شيحي  الإ

وبني اجلمهوري������ني. ومنذ ذلك الوقت بداأت 

تنتظم  املحافظ������ة  جنيلي������ة  الإ اجلماع������ات 

وتتطور يف ن�شق هذا التوجه. وتاأ�شي�شاً على 

ذلك مّت بناء املوؤ�ش�شات الدينية اليمينية كما 

�شيدت ا�شرتاتيجية �شيا�شية جديدة ملمار�شة 

ال�ش������غط على احلزب اجلمه������وري من اأجل 

دفعه بقوة نحو اليمني يف اأكرث �شوره حمافظة 

مر يف  وراديكالية. وقب������ل اأن يحدث هذا الأ

مريكية، كان هناك ف�شل  الوليات املتحدة الأ

أم������ا اليوم فاإن  وا�ش������ح بني الدين والدولة. ا

اليمني الديني يعمل با�ش������تمرار على توحيد 

اأوا�رص العالقة بني الطرفني وا�شتبعاد عملية 

الف�شل بني الديني وال�شيا�شي بكل الو�شائل 

املمكنة. وهذا ميثل حنينا اإىل املا�ش������ي واإىل 

حياة �شيا�ش������ية ت�ش������تند بال�رصورة اإىل تف�شري 

اإجنيلي وت�ش������ورات دينية، ووفقا لذلك فاإن 

ه������ذه احلركات تعمل على بن������اء تيوقراطية 

�شولية  اأ�شولية ت�شتند اإىل القيم الأخالقية الأ

جنيلية املتطرفة.  الإ

 وم������ن الوا�ش������ح اأن اجلمهوري������ني ق������د 

مار�شوا ال�شلطة يف بالدهم يف اأوقات مهمة، 

وا�شتطاعوا ال�ش������يطرة على الربملان وجمل�ص 

أنه يف املا�شي كان  ال�ش������يوخ. ومن املالحظ ا

التوازن ال�شيا�ش������ي اأكرث اعتدال. ووفقا لهذا 

فاإن النتخابات القادمة �ش������تكون حا�ش������مة. 

ن هو هل  وال�ش������وؤال ال������ذي يطرح نف�ش������ه الآ

توحيد جهودهم؟  الدميقراطيون  ي�ش������تطيع 

من �ش������يخلف بو�ص؟ وهذا يعني اأن م�شتقبل 

مر.  الولي������ات املتحدة يعتمد عل������ى هذا الأ

فقد يحدث اأن حركة ما قد ت�شل اإىل ذروتها 

ثم متيل اأو�ش������اعها اإىل العتدال والتوازن. 

حوال فاإن �شعود اليمني ال�شيا�شي  ويف كل الأ
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أم������ر يدعو اإىل اخلوف  والدين������ي يف اأمريكا ا

واحلذر. 

�ش������ولية  وباخت�ش������ار ميكن القول باأن الأ

مريكي������ة قد حتول������ت اإىل حرك������ة قومية  الأ

حمافظة امتزج������ت فيها العنا�رص الأخالقية 

والدينية وال�شيا�شية، وحتول الدين يف اأمريكا 

أبعاد احلياة ال�شيا�ش������ية،  الي������وم اإىل بعد من ا

�ش������ف ارتبطت اجلماع������ات الدينية  ومع الأ

الغربي������ة املتطرف������ة باحلرك������ة ال�ش������هيونية 

مريكية.  وخا�ش������ة يف الوليات املتح������دة الأ

�شولية  لقد و�ش������لت التيارات امل�ش������يحية الأ

املتطرف������ة اإىل احلكم يف عدد م������ن البلدان 

الغربية وخا�ش������ة يف اأمريكا، وتتاأتى خطورة 

هذه التيارات من تق�ش������يم العامل اإىل قطبني 

أبدياً وهما قطب ال�رص وقطب  متعار�ش������ني ا

اخلري الذي ترى باأنه������ا متثله يف حني متثل 

�شالمية قطب ال�رص.  احلركات الإ

اإن ه������ذه احل������ركات املتطرف������ة تعتم������د 

النظرية الفكرية التي تتاأ�ش�ص على الثنائيات 

املت�شادة على نحو ل ينتهي، وترف�ص التاريخ 

بع������اد، وحت�رص العقالنية  كحركة متعددة الأ

احل�ش������ارية يف املركز الغربي يف حني حت�رص 

الف�شاءات الاّلغربية يف خانات الالعقل. 

خال�ضة: 

علينا العرتاف اليوم باأن الدولة مازالت 

أي�ش������اً يف مواجهة  قائم������ة وما زال������ت قوية ا

�ش������ولية املناه�شة للدولة  هذه احلركات الأ

والعومل������ة يف اآن واح������د بحثاً ع������ن الهوية اأو 

طلب������ا للدميقراطي������ة. والدولة تع������ود بقوة 

اليوم اإىل �ش������اح ال�رصاع �شد هذه احلركات 

يف خمتل������ف اأنحاء العامل. وعل������ى الرغم من 

التعدد والتكامل واحل�شور املظفر للعوملة ما 

زالت هناك الدول ال�ش������يادية القوية. وهذه 

الدولة ال�ش������يادية تفر�ص نف�شها اليوم بقوة 

مريكية  يف ال�ش������ني والولي������ات املتح������دة الأ

ويف رو�ش������يا ويف اأوروبة ب�ش������ورة عامة. ويف 

مواجهة هذه الدول القومية بداأت احلركات 

امل�شادة تطالب بتاأكيد هوياتها عرب الرف�ص 

وامليل اإىل العنف والتدمري، وهو عنف يواجه 

يف الوقت نف�ش������ه بعنف الدولة و�ش������لطانها. 

والدولة يف هذا ال�ش������ياق ت�شتفيد من هجوم 

ه������ذه احل������ركات وتعم������ل عل������ى توظيفه يف 

عملية اإعادة بناء نف�ش������ها وتطوي������ر اأدواتها 

و�شاع  أن�ش������اق فعالياتها مبا يتنا�شب مع الأ وا

�شارة اإىل  اجلديدة، وميكن يف هذا ال�شياق الإ

التطورات ال�شيا�ش������ية الت������ي تبنتها الوليات 
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املتحدة يف عهد بو�ص وهي �شيا�ش������ة اخلوف 

واحلرب الفرتا�ش������ية كردة فعل على هجوم 

القاعدة يف احلادي ع�رص من �ش������بتمرب على 

مباين التجارة العاملية. وقد عملت احلكومة 

�ش������بانية على تبني مثل هذه ال�شيا�شة يف  الإ

مواجهة احلركات ال�شيا�شية املتطرفة. 

اإن جزءاً كبرياً من احللول املمكنة تكمن 

اليوم يف عملية الف�شل بني ال�شيا�شي والديني 

رهاب. اإن  م������ن اأجل جتنب هذا العن������ف والإ

تنظي������م الديني بال�شيا�ش������ي يج������ب اأن يكون 

فق������ط يف احلالة الت������ي يكون فيه������ا الدين 

نّزاع������ا اإىل العنف. ويف غري هذه ال�ش������ورة 

فاإن الف�شل بني الديني وال�شيا�شي يجب اأن 

يكون حمكماً ونهائياً. ومع ذلك فاإن التقاطع 

بني اجلانبني يتم ب�ش������ورة ل ميكن تفاديها. 

ففي الع�شور القدمية مار�ص الدين وظائف 

�شيا�شية اجتماعية حيث جند ارتباطاً عميقاً 

بني الديني والجتماعي وال�شيا�ش������ي. وكما 

نع������رف فاإن التطور ال�شيا�ش������ي والجتماعي 

يف املجتمع������ات احلديث������ة فر�������ص نوعاً من 

الف�ش������ل بني ال�شيا�ش������ي والديني، حيث مّت 

مر بداي������ة يف املجتمعات الغربية يف  هذا الأ

ع�رص النه�ش������ة والتنوير. ومع ذلك كله فاإن 

التقاطع بني ال�شيا�ش������ة والدي������ن يطل علينا 

بوجهه دائماً، حيث جند ترابطاً كبرياً اليوم 

أو  بني العقائد الدينية واجلماعات القومية ا

العرقية اإذ غالباً ما يكون الزعيم الذي يوجه 

هذه اجلماعات رجل دين يف جوهره. وهذا 

هو حال ملكة بريطانيا التي متثل حتى اليوم 

جنيلية يف بريطانيا. وميكن  راأ�ص الكني�شة الإ

القول باأن الحتاد بني الدين وال�شيا�ش������ة هو 

وىل، ويف هذا  ظاهرة مييني������ة بالدرج������ة الأ

�شارة اإىل اجلماعات الدينية  ال�شدد ميكن الإ

الي�ش������ارية التي اتخ������ذت مواقف �شيا�ش������ية 

ل�شالح ال�شيا�ش������ات العلمية وال�شلمية حيث 

دعمت بع�ص ه������ذه اجلماع������ات بروتوكول 

كيوت������و Protocole de Kyoto كم������ا هو 

معلوم. 

فالدين له �ش������اأنه ودوره ومكانه يف دائرة 

املجتمع املتدين. ولكن امل�ش������كلة لي�ش������ت هنا 

ب������ل تكون عندما تنادي جماعة دينية باأفكار 

خر. واإزاء  وتوظف القوة يف فر�شها على الآ

مر يجب على الدولة اأن تتجنب دعم  هذا الأ

اجلمعيات واملوؤ�ش�شات الدينية اأو اجلماعات 

حزاب �شيا�شية حمددة.  الدينية التي تنت�رص لأ

فال�شيا�شة والدين يتقاطعان ولكن كل منهما 
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�شف  يجب اأن يحافظ على ا�شتقالله. ومع الأ

ال�ش������ديد هذا الف�شل ل يتم كما يجب وكثري 

من رجال الدين اأو رجال ال�شيا�شة ل مييزون 

بني الدين������ي وال�شيا�ش������ي. وذل������ك هو حال 

�شوليني الربوت�شتانت يف الوليات املتحدة  الأ

�شالميني  �شوليني الإ مريكية من جهة والأ الأ

الراديكاليني من جهة اأخرى. 

�شوليات الدينية  ومما ل �شك فيه اأن الأ

ن�ش������اين حتديات  تفر�������ص على املجتم������ع الإ

أنه  كب������رية راهنة وم�ش������تقبلية. وه������ذا يعني ا

يجب علينا األ نت�ش������امح بداية مع احلركات 

التي توظف العنف با�ش������م الدين. ومن اأجل 

ه������ذا ل بد من تنظيم العالق������ة بني الديني 

وال�شيا�ش������ي. ومن املهم جدا يف هذا ال�شياق 

أ علمانية الدولة والف�ش������ل بني  تكري�ص مبدا

الكني�شة وال�شيا�شة، وهذا بدوره ل يتعار�ص 

�شكال.  مع احلرية الدينية باأي �ش������كل من الأ

عي������اد الدينية ويجب  وهن������ا يجب احرتام الأ

أي�شاً اأن نرتك هام�شا كبريا للحريات الدينية  ا

�شالمية. فاحلظر على املمار�شات الدينية  الإ

ي������وؤدي اإىل نتائج �ش������لبية ج������داً. ويف النهاية 

يجب جتنب اخللط ما بني الهويات العرقية 

واللغوي������ة وال�شيا�ش������ية من جه������ة والهويات 

ف�شل للجميع  الدينية من جهة اأخرى. ومن الأ

ال�شمو بالن�شال �شد القتل والعنف والتوحد 

ن�شانية خارج دوائر الدين  كب�رص واأخوة يف الإ

أياً كان������ت هويتها. ومن اأجل ذلك  والعقائد ا

كله من ال�رصورة مبكان اإعالء قيم الت�شامح 

خر  واحرتام الختالف بني الب�رص واحرتام الآ

ديان جميعا و�شمان اأف�شل حوار ممكن  والأ

ديان ذاتها مهما كانت درجة الختالف  بني الأ

أ واملعتقد.  والتباين يف املبدا

 ويف مواجه������ة ه������ذا امل������د املخيف لهذه 

�ش������وليات يجب علين������ا يف هذا املجال اأن  الأ

نعلي من �ش������اأن الرتبية على الت�شامح والقيم 

ن�ش������انية اخلالقة جميعها، و�ش������من هذا  الإ

التوجه يتوج������ب علينا اأن نوؤكد تعليماً نقدياً 

دي������ان، كما يجب تطوي������ر التعليم  لتاريخ الأ

نرتوبولوج������ي وه������ذا ال������ذي يتعلق بتطور  الأ

مر  ن�ش������انية، علين������ا يف حقيقة الأ املعرفة الإ

اأن نوؤ�ش������ل تعليما يعتمد على علم الجتماع 

والثقاف������ة النقدي������ة الت������ي ترتب������ط به. ويف 

م�شمار هذا التعليم والتثقيف يجب اأن جنعل 

ديان  كل ف������رد يف املجتمع ي������درك طبيعة الأ

احلالي������ة وتاري������خ تطورها وطبيع������ة الدور 

احل�شاري الت�شاحمي الذي يجب اأن متار�شه 
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ن�شانية يف جمال ال�شيا�شة  يف طور احلياة الإ

والثقافة واحلياة الجتماعية.  والقت�ش������اد 

أ�شا�ش������ية  ومثل هذه املعرفة �رصورية اليوم وا

يف كل وقت ومرحلة لفهم الرهانات الكربى 

للعامل املعا�رص، واكت�شاب القدرة على احلياة 

امل�ش������رتكة امل�ش������املة يف جماع توازن اإن�شاين 

يتحق������ق باملحبة والت�ش������امح وال�ش������الم ونبذ 

العنف والكراهية بني الب�رص. 
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أو  أدباً وال فل�سفة �أو عقيدة � �لبحث يف �لعن�رصية �ليهودية لي�س تاريخاً وال �

ت�رصيعاً بل هو جميعها معاً فعلى من يتنكب هذ� �ل�س������عب �أال يغفل �أحد�ً من 

ن حاجة �لبحث قد ت�ستدعي منه �لعودة �إىل �لتاريخ فيما هو  هذه �ملفاهيم الأ

يكتب عن �لعقائد وقد ت�ستدعي �لروؤى �لفل�سفية فيما هو يكتب عن �ل�سيا�سة 

أو �لت�رصيع. دب � أو �الأ �

لذلك �أعرتف منذ �لبدء �أن هذ� �ملو�سوع ال يغطيه مقال.

اأديب وباحث وحمامي �شوري.

العمل الفني: الفنان جورج ع�شي.
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جم������ال دون  ولذل������ك اكتفي������ت هن������ا بالإ

�ش������ارات دون تطويل واعتماد  تف�ش������يل والإ

مكان. الخت�شار بقدر الإ

كما �شوف اأكتفي:

- بعر�ص الن�ش������و�ص اليهودية والدللة 

على طابعها العن�رصي.

- القرار 3379 باأ�شبابه ونتائجه.

- اللعنة الكنعانية املزعومة.

- الغرور اليهودي.

عن�رصية الن�صو�ص:

م������ن املعل������وم اأن الكت������ب اليهودي������ة هي 

»التوراة« و»امل�شنا« و»اجلمارا« و»املدرا�ص«.

أل������ف م������ن 39 �ش������فراً منها  فالت������وراة تتا

وىل )التكوين واخلروج  �شفار اخلم�ش������ة الأ الأ

أثناء  والالويون والع������دد والتثنية( وج������دت ا

�شفار(  حياة مو�ش������ى اأما �شواها من )باقي الأ

و)الكتب( فقد كتبت بعد موت مو�ش������ى مما 

ي�شمح بال�شك فيها.

حتى قبل »ع������زرا« يف �ش������نة 444ق.م مل 

يك������ن قد كتب �ش������يء من الت������وراة كما يوؤكد 

ذلك �شاحب ق�شة احل�شارة املوؤرخ اليهودي 

مريكي. الأ

لهذا �ش������وف اأكتفي باإيراد الن�شو�ص من 

التوراة كما يلي:

�ش������فر  م������ن  �ش������حاح 9-  الإ -ج������اء يف 

التكوين:

أ نوح فالح������اً وغر�ص كرماً و�رصب  »ابتدا

خمراً ف�ش������كر وتعرى داخ������ل خبائه فاأب�رص 

أبي������ه فاأخرب اأخويه  أب������و كنعان( عورة ا حام )ا

خوان الرداء وو�شعاه  �ش������ام ويافث فاأخذ الأ

أكتافهما م�ش������يا اإىل الوراء و�شرتا عورة  على ا

أبيهم������ا ووجهاهم������ا اإىل ال������وراء فلم يب�رصا  ا

أبيهما. عورة ا

فلما ا�ش������تيقظ نوح من خم������ره وعلم ما 

فعل ابنه ال�ش������غري قال: ملعون كنعان: عبد 

خوته ومبارك الرب اإليه �شام  العبيد يكون لإ

ويافث وليكن كنعان عبداً لهم«.

هذه الق�ش������ة ل تتفق مع منطق الت�رصيع 

أنبياء  مور فنوح: واحد من ا ول م������ع منطق الأ

بدية  اهلل تع�شمه نبوته عن اإطالق اللعنة الأ

على من راأى العورة م�شادفة.

ثم وهذا ثابت من �شياق الن�ص اأن الذي 

راأى ه������و ح������ام واأن كنعان ه������و البن الرابع 

حلام: مل ير عورة ول �شرت عورة.

بدية؟ فلماذا خ�شته اللعنة الأ

ومل������اذا كتب عليه –مبوجبه������ا- اأن يكون 

خوته )كو�ص وم�رصامي وفوط(  عبد العبيد لإ

�شحاح 10-فقرة-6(. )�شفر التكوين -الإ

- جاء يف املزامري واإ�شعياء :

آله������ة وبنو العلي  أن������ا قلت لك������م باأنكم ا »ا

كلكم«. مزمور:82. 

»ويف �ش������هيون اخت������ار اهلل اأن يقيم اإىل 

جوارهم وا�ش������تهاها م�ش������كناً ل������ه«. مزمور: 

.132
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جانب يرعون غنمكم  »قال لهم: يقف الأ

ويكون بنو الغري������ب حراثيكم وكراميكم اأما 

أنتم فتدع������ون كهنة الرب تاأكلون ثروة الأمم  ا

وعلى جمدهم تتاأمرون«.

اإ�شعياء 6-5161

أنا خالقك يا يعقوب وجابلك يا  »ل تخف ا

اإ�رصائيل دعوتك با�ش������مي اأنت يل اإذا اجتزت 

نهار فال تغمرك  أن������ا معك ويف الأ يف املياه فا

اإذا م�ش������يت يف الن������ار فال تل������ذع واللهيب ل 

يحرقك لأين خمل�ش������ك جعلت م�رص فديتك 

ين معك  وكو�ص و�شباأ عو�شاً عنك ل تخف لأ

آتي بن�ش������لك ومن الغرب اأجمعك  من ال�رصق ا

اأقول لل�ش������مال اأعط وللجن������وب ل متنع اإيت 

ر�ص«. ببني من بعيد وببناتي من اأق�شى الأ

)اإ�شعياء-4-3-2-1/23(

ذل������ك هو القليل من الكثري الذي جاء يف 

التوراة.

وما جاء يف التوراة هو القليل من الكثري 

الذي جاء يف التلمود.

عن�رصية ال�ضيا�ضة والتفكري

العن�رصية متالأ الكيان اليهودي.

فمثلما وجدت عن�رصية الدين غطاء يف 

التوراة.

وجدت عن�رصية ال�شيا�شة والتفكري غطاء 

أق������وال املفكرين وت�ش������اريح  وحتري�ش������اً يف ا

ال�ّشا�شة.

غري اأن جميع ال�ش������ور العن�رصية ت�شتمد 

غذاءه������ا م������ن ال������رتاث الديني باأ�ش������اطريه. 

�ش������ا�ص اجلامع للكلمة ول  نه الأ وخيالت������ه لأ

أ�شا�ص �شواه. ا

جتاوبت اأنحاء العامل ب�رصخة جابوتن�شكي 

يف وجه رئي�ص طالب اجلامعة قائاًل له:

»ت�ش������تطيع اأن تلغ������ي م������ن الحتف������الت 

ال�ش������نوية جميع مظاهر البتهاج من رق�ص 

و�رصب وغناء وفولكلور ولكنك ل ت�شتطيع اأن 

نه يحمل على الدوام هوية  تلغي ال�ش������يف لأ

اأجدادن������ا القدماء اإن ال�ش������يف الذي امتلكه 

أنزل اإلينا  اأجدادنا قبل غريهم من ال�شعوب ا

من ال�ش������ماء مع التوراة وبحده املرهف �شار 

وعد اهلل حقيقة«.

لو مل يكن رئي�ص اللجنة حرفياً يف انتمائه 

اليهودي لقال له معرت�شاً:
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أين نزل اإىل �شواكم؟ ولكن من ا

أيديكم منذ األفي عام؟ وملاذا �شقط من ا

جابوتن�ش������كي  يك������ن  مل  احلقيق������ة:  يف 

مبتدعاً.

فه������و مل يزد على اأن ع������رب عن تلك الروح 

احلاق������دة املحاربة التي كان������ت خطة وخط 

الدعوة التي مت������ت كتابتها باأف������واه البنادق 

واملدافع و�شدور الدبابات والقاذفات.

فعندما وقف جواد ماغن�ص ليلقي خطاب 

افتتاح الدرا�ش������ة يف اجلامع������ة العربية قال: 

»ال�ش������وت اليهودي اجلديد يتكلم عن طريق 

أف������واه البنادق اإن هذا ه������و التوراة اجلديدة  ا

ر�ص اإ�رصائيل و�شعبها«. لأ

ويف اخلام�ص وع�رصين من �شباط 1994 

اأفرغ الدكتور »باروخ غولد�شتاين« ر�شا�شه يف 

امل�شلني �شمن امل�شجد.

وقال: اإنه بذلك يوؤدي �شالة للرب. وبعد 

أوائل ت�رصين  اأقل من عام ون�شف عام اأي يف ا

الث������اين من ع������ام 1995 اغتيل »رابني« وقال 

مغتاله: »اإيغال اأمري« اإنه ينفذ قرار املجموعة 

التي ينت�ش������ب اإليها اإذ �شممت على قتل اأي 

ر�ص. �شخ�ص يعيد اإىل العرب �شرباً من الأ

مر  ويف اأواخر عهد برييز: �ش������در عنه الأ

اإىل البنادق فعرفت طريقهما اإىل ال�ش������دور 

فاأردت �ش������بعني �شخ�شاً ونيفاً من اأهايل قانا 

قانا اجلليل قانا التي �ش������اهدت اأول معاجز 

امل�شيح.

يف اآب م������ن ع������ام 1967 �������رصح »دايان« 

جلريدة »جريوزاليم بو�شت« قائاًل:

»اإذا كنا اأ�شحاب التوراة واإذا كان �شعبنا 

را�شي  هو �شعب التوراة فينبغي اأن منتلك الأ

التوراتية اأرا�شي الق�شاة وال�شيوخ«.

ول من عام 1955 خطب  ويف ت�رصي������ن الأ

»بيغن« يف الكني�شت فقال:

»اأعتقد بعمق بوجوب حرب وقائية على 

الدول العربية نحقق بها هدفني:

الع�ش������كرية  الق������درة  ته������دمي  أولهم������ا:  ا

العربية.

أرا�شينا«. والثاين: تو�شيع ا

ويف ع������ام 1967 نفذت احلرب الوقائية 

بحرب م�شتن�ش������خة عن »بريل هاربر« بجزر 

�رصائيلي دون  اله������اواي فاأغ������ار الط������ريان الإ

اإع������الن حرب عل������ى مط������ارات م�رص فدمر 

الطريان اجلاثم جميعه.

اإن تفريغ فل�شطني من �شكانها العرب هو 

خمطط اأعد م�شبقاً لكي ينفذ على مراحل.

تهج������ري  وىل  الأ مرحلت������ه  فكان������ت   -

الفل�شطينيني اإىل البلدان املجاورة.

را�شي  - وجاءت مرحلته احلالية بق�شم الأ

نفاق حتت امل�ش������جد  وهدم البيوت وحفر الأ

ق�ش������ى واإقامة اجلدار وبناء امل�شتوطنات  الأ

أرا�ش������ي الفل�ش������طينيني وزحف  اجلديدة يف ا

امل�شتوطنات.

قال يو�ش������ف ويتز يف كتابه »مذكرات تل 

أبيب«: ا
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»يج������ب اأن يك������ون وا�ش������حاً اأن ل مكان 

ل�ش������عبني يف هذه الب������الد فاإذا م������ا غادرها 

الع������رب فه������ذا يكفينا ولي�ص من و�ش������يلة اإل 

برتحيلهم جميعاً يجب األ تبقى قرية واحدة 

ول اأ�رصة واحدة يجب اأن ندفع حدودنا نحو 

ال�شمال مبحاذاة الليطاين ونحو ال�رصق على 

مرتفعات اجلولن وعملنا لن يكون اأكرث من 

تنفيذ لوعد اهلل يف ا�ش������رتداد اأر�ش������نا التي 

اأخذناها من الكنعانيني«.

جميع ما �ش������در وي�ش������در من ت�رصفات 

أق������وال حممي بكتلة من القوانني العن�رصية  وا

أينم������ا كان على غري  التي تف�ش������ل اليهودي ا

أينما كان. اليهودي ا

العقاري«  و»القانون  اجلن�ش������ية«  »قانون 

را�ش������ي« و»قانون اأرا�شي  و»قانون زراعة الأ

الغائبني« و»قانون الطوارئ« وغريها الكثري 

م������ن القوانني الت������ي اأ�ش������درتها احلكومات 

املتعاقبة لدعم التو�ّش������ع ال�شتيطاين وتعميق 

اأخدود التفرقة النوعية بني اليهود والعرب.

حينما �ش������در وع������د بلف������ور كان اليهود 

ميلكون 2.5% من اأرا�شي فل�شطني وحينما 

�ش������در قرار التق�ش������يم بعام 1948 �ش������اروا 

ميلكون 6.5% ويف عام 1985 �شاروا ميلكون 

93% من اأرا�شي فل�شطني.

ولكي يوؤكدوا مزاعمهم باأن فل�شطني اأر�ص 

خالية تنتظر �شعبها اليهودي امل�رصد طفقت 

�رصائيلية يف اإزالة القرى العربية  اجلرافات الإ

ن �  وامل�شاجد والكنائ�ص فقد هدموا � حتى الآ

اأكرث من مئتي م�شجد ومئة كني�شة.

أزال������وا م������ن الوجود 90% م������ن القرى  وا

والبيوت العربية.

والقد�ص: التي تنط������وي على الذكريات 

املقد�شة للم�شيحيني وامل�شلمني والتي اعتربت 

اجلمعية العمومية ق�شمها ال�رصقي عا�شمة 

للدولة الفل�ش������طينية قرر اليه������ود اعتبارها 

بق�ش������ميها مدين������ة واحدة موحدة عا�ش������مة 

بد. اإ�رصائيل اإىل الأ

أ غان������دي كت������اب »الدول������ة  حينم������ا ق������را

اليهودية« لهريتزل ومل يجد فيه ذكراً لل�شكان 

العرب كتب اإليه قائاًل: 

»اإنه لظلم وعمل ل اإن�شاين فر�ص �شيطرة 

يهودي������ة عل������ى الع������رب« فاأجاب������ه هريتزل: 

»نافياً وجود عرب تقع عليهم ال�ش������يطرة يف 

فل�شطني«.

ويف مقدمة كت������اب »تاريخ الهاغانا« قال 

آنذاك »بانزون دينور«. �شيادة وزير الرتبية ا

»ل م������كان يف بلدن������ا اإل لليه������ود نق������ول 

للعرب اخرجوا فاإذا مل يوافقوا وقاوموا فاإننا 

�شنخرجهم بالقوة«.

وج������اء يف كتاب »هذا ه������و اإلهي« ملوؤلفه: 

هريمان هوك:

�رصائيلية مبوؤ�ش�شاتها التوراتية  »الدولة الإ

ر�ص  قدم تطلع ديني على وجه الأ هي حتقيق لأ

و�ش������ع خمططه العلماين هريتزل ونفذه من 
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بعده �شا�ش������ة ل يراع������ون يف الغالب حرفية 

العقي������دة ومع ذلك فق������د ازدهرت وارتفعت 

أ�شا�ص من الدعاية اليهودية«. قامتها على ا

بتاري������خ  اإ�رصائي������ل  دول������ة  اإع������الن  ويف 

1948/5/14 ترك������ز الن�������ص على ال�ش������بب 

تي: املوجب الآ

»اإن تاأ�ش������ي�ص هذه الدولة يف فل�شطني مت 

مبوجب احلق الطبيعي والتاريخي لليهود«.

وحينم������ا ت������ردد بع�ص املفكري������ن اليهود 

يف قب������ول ت�ش������ويغ احت������الل لبنان وق�ش������ف 

بريوت وتدمري �ش������ور و�شيدا ومذبحة �شربا 

و�شاتيال.

قال لهم الع�شكريون:

اإن ما مت وما �شوف يتم هو امتداد ملذابح 

»دير يا�ش������ني 1948« و»قبية« و»كفر قا�شم« 

و»اأعمال فرقة �شارون 101 � الدامية«.

وما مت جميعه كان بدوره امتداداً للتوجيه 

التوراتي:

فف������ي التثني������ة 11/22-17-والكالم ل 

يزال للع�شكريني:

واأما مدن هوؤلء ال�ش������عوب التي يعطيك 

الرب اإلهك ن�ش������يباً فال ت�ش������تبق منها ن�شمة 

واحدة بل حترمها حترمياً قاطعاً »احلثيني« 

و»الفرزيني«  و»الكنعاني������ني«  موري������ني«  و»الأ

و»احلويني« و»اليبو�شييني« كما اأمرك الرب 

اإلهك.

العن�رصية والقرار 33�9

ول من ت�رصين الثاين من عام  يف الثلث الأ

1975 مل يكن العامل قد ا�شتفاق من مذهالت 

حرب ت�رصين التي اأظهرت وحدة العرب فيها 

مدى تاأثريها على �شيا�ش������ة العرب و�شناعته 

مم اإىل 
واقت�ش������اده. مما ا�ش������طر جمعية الأ

ول مرة اإىل �ش������وت العرب واأن  اأن ت�ش������غي لأ

ول م������رة حقيقة النظ������ام العن�رصي  ت������رى لأ

ن�شان واعتقال  �رصائيلي وترى اأن احتقار الإ الإ

حريته يجمع ما بني هذا النظام والنظامني 

العن�رصيني يف احتاد جنوب اأفريقيا ورودي�شيا 

جماع تقريباً القرار  وزميبابوي فاتخذت بالإ

أ�ش������بابه املوجبة  3379 ال������ذي كان من اأهم ا

ال�شبب التايل:

»اإن النظام ال�شيا�شي القائم يف فل�شطني 

يقوم على مذهب خاطئ اجتماعياً وم�شجوب 

أدبياً وظامل وخطر �شيا�شياً«. ا

أ�������ص اإ�رصائي������ل وقوع  لق������د وقع عل������ى را

 حايي������م هريتزوك 
َّ

ال�ش������اعقة حي������ث َع������رب

مندوبها يف الأمم املتحدة عن ذلك اإذ وقف 

على املنرب فور �ش������دور الق������رار ومزقه اأمام 

املندوبني وقال:

كرث جه������اًل وت�رصعاً حتى  »اإن������ه القرار الأ

ن«. الآ

آنذاك. ظروف باهرة ل�شيا�شة العرب ا

فق������ط كثف������ت  فبع������د ع�رصي������ن يوم������اً 

أيها ع�رصات  الدبلوما�ش������ية ال�ش������ورية حول را
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من  الدول ال�شديقة ففر�شت على جمل�ص الأ

اأن يتخذ القرار 381 القا�شي بتوجيه الدعوة 

اإىل منظمة التحرير الفل�شطينية حل�شور اأي 

اجتماع تعقده الأمم لبحث ق�ش������ية فل�شطني 

معترباً اأن املنظمة هي املمثل ال�رصعي ل�شعب 

تلك البالد.

ول اجتم������اع نقل������ت  ول لأ ويف الي������وم الأ

عالم املقروءة وامل�شموعة واملنظورة  و�شائل الإ

واأ�شالك الهاتف كافة اإىل �شعوب الكون كيف 

وقف رئي�ص املنظمة على منرب الأمم املتحدة 

رافعاً غ�شن الزيتون معلناً اأن ال�شالم العادل 

هو اخليار ال�شرتاتيجي للعرب جميعاً.

حتى ذل������ك الوق������ت كان املوقف العربي 

موحداً.

وكانت الدبلوما�شية العربية تتحرك حتت 

ي �شلح  �شقف الت�ش������امن العربي الراف�ص لأ

جزئي اأو حل منفرد ولكن تلك الدبلوما�شية 

�ش������ف يف ح������دود الت�رصيح������ات  ظل������ت لالأ

ال�ش������تهالكية فلم تب������ذل اجلهد ال�ش������ادق 

ل�شتثمار القرارين 3379 و381.

لف. �شف للمرة الثانية والأ لالأ

اأن الع������رب �ش������اروا وراء دبلوما�ش������يتهم 

أب������راج ت�رصين معتربين  فاأغف������وا معها حتت ا

تل������ك املعركة هي اآخر املطاف وقد َجبَّت ما 

قبله������ا من الهزائم لقد حتول������وا بت�رصين اإىل 

غناء تردده حناجر الكبار وال�شغار واأ�شحى 

أ�شطورياً ل تخلو منه جامعة اأو  عالَّماً بارزاً ا

أو كتاب اأو مدر�ش������ة  قاعة اأو جدار اأو مكتبة ا

اأو م�شنع اأو م�رصح اأو ملعب. 

ولكن كيف ت�رصفت اإ�رصائيل؟

كانت اإ�رصائيل عل������ى اجلانب الثاين من 

ع�شاب متوهجة العينني مل  املعادلة متوترة الأ

تر�شخ حلرب ت�رصين ومل تقبل بالقرار 3379 

والقرار 381«.

حياء  فاأعلن������ت تعبئ������ة عامة �ش������ملت الأ

فعوان وخفته  �ش������ياء فكان لها حترك الأ والأ

ومرونت������ه وتلوي������ه اإذ ت�رصب������ت اإىل جمي������ع 

امل�شتويات الدولية م�شتخدمة جميع الو�شائل 

فما مر يوم������ان على متزيق القرار يف الأمم 

املتح������دة حتى واجهتن������ا ودول الع������امل كافة 

باخلطوات املتحدية التالية:

بتجريد  عالمية  الإ و�شائلها  قامت   -1

عالم يف  حملة وا�شعة �شملت جميع و�شائل الإ

ب�شار  �ش������ماع والأ جميع اللغات فاخرتقت الأ

يف كل بي������ت ودائرة ومكتب تنديداً �ش������ديداً 

بالقرار.

يف اليوم الثاين من �ش������دوره اأي يف   -2

الثاين ع�������رص من ت�رصين الث������اين 1975 قال 

رئي�������ص ال������وزراء »رابني« يف �ش������حيفة »عال 

هم�شمار«:

اإن م�ش������ري اليهود مهدد باخلطر ب�شبب 

التحالف الكريه بني امل�ش������ايخ وملوك النفط 

والكتلة ال�شيوعية.

يف الثالث ع�������رص من ت�رصين الثاين   -3
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1975 اتخذ الكني�ش������ت قراراً طالب اليهود 

من ال�شتات اأن يهاجروا اإىل اإ�رصائيل ويقفوا 

اإىل جانبها.

فقامت الدولة على ن�رص القرار واإذاعته 

يف �ش������حف العامل وجمالت������ه وحمطات البث 

املرئي وامل�شموع.

عل������ى  التف������اف  بحرك������ة  قام������ت   -4

الدبلوما�ش������ية العربية التي كانت ل تزال يف 

غيبوبة ت�رصي������ن فوجهت اهتمامها اإىل م�رص 

ن  أ�ش������دها تهديداً لأ قطار العربية وا أك������رب الأ ا

معاهدة �شيناء فك الرتباط كانت قد بددت 

وح�ش������ة الطريق فلم تلبث حتى حتولت بعد 

أرب������ع مبعاهدة ف������ك الرتباط اإىل  �ش������نوات ا

معاهدة �ش������لح دائم عق������دت يف كامب ديفد 

مريكي  الذي �ش������ّم املتعاهدين والكفي������ل الأ

فبلغ������ت ما ته������دف اإليه بعد تق������زمي القرار 

3379 مما جعل املراقبني الدوليني يقولون:

ه������ذه املعاهدة ق�ش������مت ظه������ر القرار 

أربك������ت اجلمعية العمومي������ة التي انت�رصت  وا

للحق العرب������ي بالقراري������ن فوجدت حجتها 

أبرز  �ش������اقطة بع������د اأن عمدت م�رص وه������ي ا

جهات الن�ش������ال العرب������ي اإىل عقد معاهدة 

ت�ش������منت العرتاف ب�رصعي������ة النظام الذي 

كانت اجلمعية قد َدَمَغتُْه بالعن�رصية.

يف  ال�ش������هيوين  اللوب������ي  حت������رك   -5

مريكية ويف جميع  ع������الم الأ جميع حقول الإ

الجتاهات القت�ش������ادية وال�شيا�ش������ية حتى 

غدت مطالب اإ�رصائيل والدفاع عن تكوينها 

الدميقراط������ي فل�ش������فة �شيا�ش������ية اخرتق������ت 

مريكية جميعاً فتحول  م�ش������انع القرارات الأ

ال�شتنكار اإىل احتجاج �شديد اللهجة.

ظه������ر جلياً فيم������ا قاله �ش������فري الوليات 

املتح������دة اإىل جمعية الأمم الذي وقف حيث 

وقف هريتزوك وقال:

كرث خزياً وجهاًل  »اإن القرار 3379 هو الأ

ن«. واإخجالً واعتباطاً حتى الآ

واإمعاناً يف ال�شعي لتهمي�ص القرار   -6

واإخماد جذوة الغرور العربي.

ركزت على الطوق الذي كانت قد اأحكمته 

ح������ول رقبتها ثالث������ون دول������ة اأفريقية حيث 

قطعت عالقاتها ال�شيا�شية والقت�شادية مع 

اإ�رصائيل.

فا�ش������تطاعت ال�ش������هيونية مبا بذلته من 

ن�شاط اأن تفكك الطوق واأن ت�شتعيد العالقات 

مع دوله.

تلك الدول التي مل جتد حرجاً يف ذلك بعد 

�رصائيلي  اأن اعرتفت م�رص ب�رصعية النظام الإ

ونف������ت عنه العن�رصي������ة وتعهدت جتاهه مبا 

عراف الدولية. قررته القوانني والأ

بعد كام������ب ديفيد وتفكيك الطوق   -7

فريقي. الأ

لغاء القرار الذي كان  تفرغت اإ�رصائيل لإ

 
)1(

�شوكة يف خا�رصة م�شداقيتها الدميقراطية

هم. نها الأ مريكية لأ فبداأت بال�شاحة الأ
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- حيث ا�شت�ش������درت م������ن الكونغر�ص يف 

مريكية  مت������وز 1985 قانوناً يلزم احلكومة الأ

عالمي  مبتابع������ة العم������ل الدبلوما�ش������ي والإ

وممار�ش������ة ال�شغوط ال�شيا�شية والقت�شادية 

لغاء القرار. وبذل النفوذ لإ

أوائل ال�شهر احلادي ع�رص من �شنة  - ويف ا

1985 قام �ش������فري اإ�رصائيل يف جمعية الأمم 

بت�ش������ليم اأمينها العام مذك������رة خطية موقعة 

من ثمامنئة �شخ�ش������اً من كبار ال�شخ�شيات 

حلاح  ال�شيا�شية والعلمية يف العامل ت�شمنت الإ

على طلب اإلغاء القرار.

�ش������اركت  ع������ام 1985  - ويف خواتي������م 

أ�ش������رتاليا يف حماربة القرار بتاأثري ال�ش������غط  ا

�شرتايل  مريكي حيث �ش������در عن الربملان الأ الأ

قانون جاء فيه:

»اإن الق������رار 3379 هو ت�ش������ويه حلقيقة 

ال�ش������هيونية وعرثة يف طريق ال�ش������الم وهو 

متناق�ص مع ميثاق الأمم«.

أ�شرتاليا  لذلك فاإن الربملان يحث حكومة ا

لغائه. على بذل اجلهود لإ

ألغي القرار نهائياً يف 1991 بقرار  )لقد ا

من جمعية الأمم(.

براهمية � والعرانية � وال�ضامية. االإ

براهمية : االإ

ل������ن يقب������ل التاري������خ احتكاره������م للنبي 

اإبراهيم.

ْبَراِهي���ُم َيُهوِدّيًا  اإِ يقول: »َم���ا َكاَن  فالقراآن 

ِلم���ًا َوَما َكاَن  �شْ اِنّي���ًا َوَلِك���ن َكاَن َحِنيفًا مُّ َوَل َن�رْصَ

ِكنَي«. ِمَن امْلُ�رْصِ

)اآل عمران � 67-3(

والتوراة تقول:

- اإن نوحاً هو ابن لمك.

- ومواليد نوح: �ش������ام وحام ويافث وولد 

له بنون بعد الطوفان.

ومواليد �شام: ارفك�ش������اد وولد ارفك�شاد 

�ش������الح وولد �ش������الح عابر وول������د عابر فالج 

وول������د فالج رع������و، وولد رعو �������رصوج، وولد 

�رصوج ناحور، وول������د ناحور تارح، وولد تارح 

اإبراهيم.

- وولد اإبراهيم: اإ�شماعيل اأولً: ثم بعد 

13 �شنة ولد ا�ش������حق ومن ا�شحق ولد عي�شو 

)2(
ويعقوب.

- ويعقوب هو »اإ�رصائي������ل« اأما قبله فال 

أدبيات الكون كافة. يوجد هذا ال�شم يف ا

وقد جاءه ا�شم »اإ�رصائيل« من الرب الذي 

� كما قالت التوراة � �شارعه حتى الفجر وقال 

نك  له: ا�شمك منذ هذا اليوم هو »اإ�رصائيل« لأ

جاهدت مع اهلل والنا�ص وقدرت.

)تكوين � اإ�شحاح � 32(

اإن ما ذكرناه يف الفقرات الثالثة ماأخوذة 

حرفياً من التوراة.

ومنه وبال�ش������تناد اإليه ن�ش������تطيع جمابهة 

التزوير اليهودي كما يلي:
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وج������د اإبراهيم ومات قبل اإ�رصائيل   -1

باأكرث من خم�شمئة �شنة.

طيل������ة بقاء يعق������وب وذراري������ه يف م�رص 

البالغ������ة 430 �ش������نة كان يطلق عليهم ا�ش������م 

»بني اإ�رصائيل« وعندما غادروا م�رص بقيادة 

مو�شى �شار ا�شمهم »قوم مو�شى« اأما اليهود 

فقد اأطلق عليهم اإما: انت�ش������اباً ليهوذا وهو 

البن الرابع ليعقوب.

واإما: لقول مو�شى: ربنا اإنا هدنا اإليك.

ن الفر�ص: هم الذين �ش������موهم  واإم������ا: لأ

اليهود.

اإن اإبراهي������م هو ابن ت������ارح وتارح   -2

ينتهي ن�ش������به اإىل �ش������ام بن نوح فاإبراهيم هو 

�شامي.

وقد ولد له »اإ�شماعيل« ثم »ا�شحق«.

اأي اإن كاًل منهما ينتهي اإىل �شام، فكيف 

احتكر اليهود الذين ينتمون اإىل »يعقوب بن 

ا�شحق« الن�شب ال�شامي دون غريهم وخا�شة 

»اإ�شماعيل« الذي هو جد العرب؟

وملاذا اأدخلوا يف عقول النا�ص؟

أنهم ال�ش������اميون فق������ط دون غريهم واأن  ا

التهجم على ال�شامية تهجم عليهم.

�شحاح 14- من التكوين  أبرام �شّماه الإ - ا

أبرام العرباين«. »ا

اأي »كلمة العرباين« موجودة قبل اأن يخلق 

اهلل »اإ�رصائيل باأكرث من خم�ش������مئة �شنة وقبل 

اأن يتكون اليهود باأكرث من األف �شنة«.

�شحاح 41- من التكوين و�شف  - يف الإ

آنذاك  أنه »غالم عرباين عبد« ومل يكن ا يو�شف ا

اأي عبور لليهود يف بحر �شوف.

ن اليه������ود الذين عربوا البحر عربوا  - لأ

أربعة قرون. بعد اأكرث من ا

�ش������حاح 43- م������ن التكوين: »اأن  - يف الإ

امل�رصي������ني ما كان������وا يق������درون اأن ياأكلوا مع 

العربانيني«.

وذلك قب������ل العبور التاريخ������ي بعدد من 

القرون.

ومع هذا:

فاإن معجم الالهوت الكتابي اأكد على اأن 

و�شف العربانيني مل يكن حم�شوراً باليهود بل 

كان يطلق حت������ى يف م�رص قبل رحيل اليهود 

عنها هذا ال�ش������م على امل�شتوطنني العابرين 

الغرباء.

)�ص-527-(

هذا يعن������ي اأن بني اإ�رصائي������ل اإن اأخذوا 

ت�ش������مية العرباني������ني عربوا م������ن اجلزيرة اأو 

نه������م عربوا  ال�ش������حراء اإىل م�������رص ولي�ص لأ

البحر.

ول من �ش������فر  �ش������حاح الأ فقد جاء يف الإ

اخلروج: »وكلم ملك م�رص قابلتي العربانيات 

خرى  اللتني ا�ش������م اإحداهما »�شفرة« وا�شم الأ

»فوغ������ة« وق������ال لهم������ا: »حينم������ا تول������ّدان 

العربانيات وتنظرانهن على الكرا�شي اإن كان 

ابنا فاقتاله واإن كان بنتاً فتحيا«.
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ولكن اليهود يف احلقيقة اأوغلوا يف القدم 

حتى و�ش������لوا اإىل عابر ابن �شالح وهو اأقدم 

من اإبراهي������م واإبراهيم اأقدم م������ن اإ�رصائيل 

واخلروج مت بعد اأن ق�ش������ى بنو اإ�رصائيل يف 

م�رص 430 �شنة.

اأي بالعب������ارة ال�رصيح������ة: حم������ل اليهود 

معهم من م�رص ا�ش������م »العربانيني« ومل ياأتهم 

م������ن عبوره������م اإىل فل�ش������طني يف البحر كما 

أ�شاعوا فيما بعد. ا

ن: اإ�رصارهم على هذا ال�ش������م 
حت������ى الآ

عند دخوله������م اأر�ص كنعان يوؤكد قول معجم 

الاله������وت الكتابي يف �������ص 527-»اإن املعنى 

�ش������لي لت�ش������مية العربانيني لي�ص بوا�ش������ح  الأ

فف������ي كتاب التكوين يدل ال�ش������م دائماً على 

أنا�ص ا�ش������توطنوا كغرباء يف بلٍد لي�ص بلدهم  ا

�شلي«. الأ

اأي: اإن العربانيني اليه������ود الذين جاوؤوا 

اإىل اأر�ص الكنعانيني جاوؤوا اإليها وهم غرباء 

عنها ولي�شت اأر�شهم كما يزعمون.

�رصائيلي الغرور االإ

ثابت يف �ش������فر التكوين اأن اإ�شماعيل ولد 

قبل ا�شحق ب� 14 عاماً.

أن������ه كان يف ال������� 13- عندم������ا خنت مع  وا

والده.

واأن وال������ده كان يف املئ������ة عندم������ا ول������د 

ا�شحق.

أبناء  فال يوجد اأي �ش������بب يدع������و لغرور ا

أبنائه. يعقوب بن ا�شحق على اإ�شماعيل وا

ومع اأن الرب كما تقول التوراة هو الذي 

ب�رصها باملولود وهو الذي �ش������ماه اإ�ش������ماعيل 

وهو الذي وعدها بتكثري ن�ش������له فال يعد من 

الكرثة )تكوين -16(.

براهيم: وقال الرب لإ

أما اإ�ش������ماعيل فقد �َشَمحُت لك فيه ها  »ا

أك������رثه تكثرياً كثرياً جداً  أثمره وا أباركه وا أن������ا ا ا

اثن������ي ع�رص رئي�ش������اً يلد واأجعل������ه اأمة كبرية« 

�ش������حاح 17- لذلك: ل يوجد  )التكوي������ن � الإ

اأي مربر حت������ى توراتي يجيز لليهود النتفاخ 

أبناء اإ�شماعيل. تفوقاً على ا

براهيم  له������ي لإ م������ع اأن الوع������د الإ  -2

بتمليكه اأر�ص الكنعانيني هي ق�شة متهافتة 

نها ت�شور اهلل حمابياً لبع�ص خلقه  منطقياً لأ

على بع�شهم وهو يجل عن ذلك.

نقول: على الرغم من تهافتها مت�شك بها 

اليهود وما زالوا اإىل اليوم يكررون التم�شك.

مثل هذه املحاباة ين�ش������بونها اإىل اهلل يف 

أنها لو وجدت يف اأحد املخلوقني لكانت  حني ا

من دواعي تهافته و�شقوطه.

�ش������اطري طفح  بن������اء على تل������ك الأ  -3

مكيال الغرور يف نفو�شهم.

أبناء اهلل يدعون  آلهة وا أنف�شهم ا فح�شبوا ا

)مزمور � 82(.

وغريه������م م������ن الأمم ه������م يف احلقيقة 

خالئ������ق �رصدت م������ن زرائ������ب احليوانات ومل 
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ن�ش������اين اإل لكي ل يتفزز  تخلق بال�ش������كل الإ

اليهود منها عند خدمتها لهم.

)ا�شعياء -12/6-17 و 6-5/61(

اليهودي وجغرافيته  ال�شعب  تاريخ   -4

كتبهم������ا اهلل بيده فهم������ا بذلك يختلفان عن 

فاملح������ددات  الأمم  وجغرافي������ات  تواري������خ 

اجلغرافية التي �ش������متها ال�ش������عوب اأوطانها 

ن وجودها  اإمنا ا�شتوطنتها جمازاً ل حقيقة لأ

عليها هو وجود ن�ش������بي مقرون بالقدرة على 

ا�شتمرار و�شع اليد وحمايته.

اأما فل�ش������طني فقد كتبها اهلل بيده وطناً 

لهي املتكرر  قرار الإ أبدياً لليهود ودعمه بالإ ا

من اإبراهيم اإىل ا�شحق ثم يعقوب ثم مو�شى 

قرار  وحينما جاء مو�ش������ى ويو�ش������ع تبلغ������ا الإ

لهي ونفذاه بتلك احلروب ال�شديدة. الإ

هنا:

يبلغ اليهود منتهى التزوير والتجديف.

فاهلل: من������زه عن اأن يكون اأمني �ش������جل 

عقاري يكتب ال�شكوك بيده.

واليهود: ل ي�شتطيعون اأن يقدموا تربيراً 

اإلهي������اً لت�رصدهم عن هذا ال�رصق بكامله مدة 

تزيد على ع�رصين قرناً.

حت������ى توراتهم الت������ي ي�ش������تنزفون منها 

الن�شو�ص قالت:

- اإنهم مل ي�ش������تقلّوا يوماً واحداً بفل�شطني 

بل �شكنوا مع اأهلها القاطنني فيها منذ اأكرث 

من األفي عام.

- واإن داوود ا�ش������رتى اأر�ص الهيكل �رصاء 

ر�ص التي بنى  أرونة اليبو�ش������ي« وهي الأ من »ا

عليها �شليمان الهيكل.

من الثابت تاريخي������اً اأن نزوح قوم   -5

مو�ش������ى بقيادت������ه من م�������رص كان يف 1290 

أربعون �ش������نة واأن  قبل امليالد واأن مدة التيه ا

مو�شى مات عند انتهاء مدة التيه فيكون ما 

�شفار اخلم�شة  �شفار هي الأ نزل عليه من الأ

»التكوين« و»اخلروج« و»الالويون« و»العدد« 

و»التثنية«.

�ش������فار اخلم�شة م�شكوك  ومع اأن هذه الأ

يف ن�شبتها اإىل مو�شى.

مريكي  فقد ذكر وول ديورانت اليهودي الأ

يف ق�شة احل�شارة:

أ ه������و وزمالوؤه الالويون ما  »اإن عزرا قرا

�ش������موه �شفر �رصيعة مو�شى يف �شنة 444- ق. 

م وهو �ش������فر )ل وجود له يف التوراة( )جملد 

-1-2( هام�ص �ص 366.

اأي اإن املدة الفا�ش������لة بني موت مو�ش������ى 

واأول كتابة توراتي������ة تزيد على ثمانية قرون 

حتى نب������وءة«. حزقيال يف الفرتة 570-592 

ق. م مل ي������رد فيها ذكر ملو�ش������ى اأو هارون اأو 

حادثة اخلروج الفذة التي �ش������ق مو�شى فيها 

)3(
البحر.

وكذلك نبوءة اإرميا.

و�ش������ليمان الذي حكم ما بني 935-970 

أنه مل يكن تقي القلب مع  ق. م ت������ورد التوراة ا
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اهلل اإذ اأمالت الن�ش������اء قلبه ع������ن اهلل فاأقام 

له������ة زوجاته اللواتي  �ش������نام يف الهيكل لآ الأ

)4(
لف. بلغن الأ

وللتاأكد من نظرية واأقوال ديورانت   -6

التي ج������زم فيها مبا يفي������د اأن البدء بكتابة 

أ�ش������فار الت������وراة كان بعهد نحميا وبعده  اأول ا

)5(
عزرا.

أ�ش������فار التوراة فوجدنا  عدنا اإىل بع�ص ا

عجباً.

اأ- يف املزام������ري ل������داوود الذي حكم بني 

1010-970 ق. م.

مل يذكر يف مزامريه البالغة )150( مزموراً 

مو�ش������ى وهارون بغري كلمة عابرة يف املزمور 

أو ان�شقاق  أية قيادة لهما ا )105( دون اإ�شناد ا

أو الع�شا املقد�شة. البحر ا

لقد ذك������ر اأن الرب هو الذي �ش������ق بحر 

�ش������وف وع������رب اإ�رصائيل دون اأي ذكر ملو�ش������ى 

)مزمور/106/ و/74/.

ب- واأمثال �شليمان البالغة 31- اإ�شحاحاً 

ت حكمة. التي امتالأ

ولكنه������ا خلت نهائياً من اأي ذكر ملو�ش������ى 

أو الت������وراة حتى ليحار القارئ يف  اأو هارون ا

أنه  �ش������حاح اخلام�ص فيخيل اإليه ا أ�شلوب الإ ا

أ �ش������فحة من �شفحات ال�شبق اجلن�شي.  يقرا

»الّظبي������ة املحببة« والوعل������ة الزهّية لريوك 

أ�شكر دائماً. ثدياها يف كل وقت ومبحبتها ا

)20-19/5(

كذلك يح������ري القارئ ما يرى يف ن�ش������يد 

ن�ش������اد من ال�شبق اجلن�ش������ي الذي ل يليق  الأ

أنبياء  بالكاتب الع������ادي فكيف بواحد م������ن ا

اهلل.

»ليقبلني بقبالت فم������ه حبك اأطيب من 

أ�شمك ُدهٌن مهراق نذكر حبك  اأكرث  اخلمر ا

أور�شليم  أنا �شوداء وجميلة يا بنات ا من اخلمر ا

بنو اأمي غ�شبوا علي جعلوين ناطورة الكروم 

ودية يف  أنا �شو�ش������نة الأ اأما كرمي فلم اأنطره ا

الليل على فرا�ش������ي طلبت من حتبه نف�ش������ي 

فلم اأجده.

�شحاح -1-2-3( وغريها كغري )الإ

أور�شليم مدة  ج- اجلامعة بن داوود ملك ا

من الزمن )القرن الثالث: ق. م(

�شفر اجلامعة 12- اإ�شحاحاً.

أنه ي�شري يف عامل من الفكر  يح�ص القارئ ا

املادي ال�رصف.

فهو يف خ�ش������م اأفكاره ل ين�ش������ى مو�شى 

فح�ش������ب بل ين�ش������ى اهلل الذي �ش������نع جميع 

املاديات.

د- �شفر اإ�شعياء البالغ 66- اإ�شحاحاً.

ذك������ر يعقوب وم������ا وقع عل������ى م�رص من 

كوارث وو�ش������ف »كور�ص« باأنه م�ش������يح الرب 

ولكنه مل يذكر مو�ش������ى ول هارون ول حادثة 

 
)6(

اخلروج و�شق البحر بالع�شا املقد�شة.

ه�������- اإرمي������ا: حتدث عن يهوذا و�ش������كان 

آله������ة اأخرى  أور�ش������ليم وكيف ذهب������وا وراء ا ا
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لهة  ليعبدوها وقال يف �شفر )11( �شارت الآ

بعدد ال�شوارع.

�ش������حاح  وذكر مو�ش������ى ذكراً عابراً يف الإ

 .)15(

�ش������حاح )16( ذك������ر كيف اأخرج  ويف الإ

الرب بني اإ�رصائي������ل من م�رص ولكنه مل يذكر 

)7(
�شحاح )31(. مو�شى كذلك يف الإ

فالقارئ يخل�ص مما تقدم ومن �شواه:

أيدينا هي  اإن التوراة التي ت�ش������عى ب������ني ا

كتاب �شيا�شي قام على جثة التوراة املو�شوية 

التي ختمت بوفاة مو�شى.

مر الذي ي�ش������قط م������ن العتبار حالة  الأ

�رصائيلي زهواً بتوراته  الغرور التي يحملها الإ

و�رصيعته التي �شبقت ال�رصائع.

¥µ

1- �شوف نتحدث مبقال عن الدميقراطية يف اإ�شرائيل.

2- هما تواأمان خرج عي�شو من الرحم اأوًل ثم خرج بعده يعقوب مم�شكاً بعقبه ف�شمي »يعقوب« )تكوين: 25-(.

�شحاح 14 منه وو�شفه يف نبوءة حزقيال. 3- قارن و�شف اخلروج يف الإ

�شحاح 15-. ول -الإ 4- اململوك الأ

5- نحميا- وعزرا يف القرن اخلام�س قبل امليالد.

�شحاحات 9-19-30-31-41-44-45 عا�س اإ�شعياء يف القرن الثامن: ق. م. 6- الإ

7- عا�س بني 650-685 ق.م.

الهوام�ش:
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يتناول	الناقد	م�س������طفى	حجازي	يف	�سوء	معطيات	النقد	ال�سو�سيو	ثقايف	

�سا�سية	يف	عاملنا	 اإ�سكالية	احل�س������ار	الثقايف،	الذي	�سكل	اإحدى	الق�س������ايا	الأ

الراهن،	مت�س������ائاًل:	هل	نحن	ب�س������دد	هيمنة	وغزو	من	قب������ل	عقالنية	الغرب	

وماديته	تهدد	اأ�سالتنا؟	اأم	نحن	اإزاء	فر�سة	الدخول	يف	التاريخ	احلي	املتحرك	

ن	 بدءاً	بالتنوير	وو�سولً	اإىل	ما	بعد	احلداثة	يف	خمتلف	جتلياتها؟	وها	نحن	الآ

أ	يلتف	حولنا	متجاوزاً	ق�سايانا	 نداهم	من	حيث	ل	ندري	بح�س������ار	ثنائي،	بدا

اأديب وناقد واأ�شتاذ جامعي جزائري.

العمل الفني: الفنان حممد حمدان.

❁

ò

م�سطفى حجازي والنقد ال�سو�سيو ثقايف

ح�سار الثقافة وثقافة القهر والهدر

❁
د. حفناوي بعلي
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وطروحاتنا. اإن هذا احل�س������ار ال ي�ستهدفنا 

حتديداً، بل هو حال������ة كونية جديدة نندرج 

أو ن�سارعهم.  فيها مع غرينا ممن نلتقي معهم ا

احل�س������ار اجلديد داهم العقالنية وثقافتها 

مما كنا نتباين ب�ساأنه، ومل تعد امل�ساألة ق�سية 

غزو ثقايف وفك������ري وغربي للع������امل الثالث، 

بل غ������زو للكون ويف مقدمت������ه الغرب، الذي 

نت�سارع معه فنتالقى ونختلف.

ويقرع املحلل الثقايف م�سطفى حجازي 

عالمي  ناقو�س اخلطر، معلنا عن احل�سار االإ

الذي �سنعانيه م�ستقباًل؛ فاالحتمال كبري يف 

لكرتونية هي املرجعية  اأن تكون ال�س������ورة االإ

جيال الطالعة، ويكون  �سا�سية لالأ الثقافية االأ

التلفزي������ون والباربول الوح�������س الراب�س يف 

بيوتنا، يحا�رصنا ال�ساعات الطوال. ومن هنا 

يتكاثر احلديث عن »اإدمان ال�سا�س������ة«، وعن 

»ن�ساك ال�سا�سة«. تلك هي التكنولوجيا التي 

�ست�رصب ح�سارها على عقولنا وم�ساعرنا. 

يديولوجيا ال�س������منية، فهي تروج من  اأما االأ

عالم والفل�س������فة التي توجهه، ومن  خالل االإ

ن�س������طة الثقافية التي تهدف  خالل جممل االأ

اإىل قولبة وتنميط اجلمهور عموما، وال�سباب 

والنا�سئة خ�سو�سا.

تن������اول الناقد م�ش������طفى حج������ازي يف 

نقده ال�شو�ش������يو ثقايف/ ثقافة القهر والهدر 

ن�شان املقهور واملهدور. التي  و�شيكولوجية الإ

يرتت������ب عليها تهمي�ص فئ������ات كبرية من ذوي 

الكفاءات، حت������ى النادرة منه������ا، وتدفع اإىل 

املنفى الداخلي اأو اخلارجي، وتهدر الطاقات 

أو املنفون من  الوطنية الثمينة. فاملبع������دون ا

حباط واملعاناة، وي�شتعل  الكفاءات يجرتون الإ

يف نفو�شهم الغ�شب على واقع احلال. وهي 

مكانات ذاتها، التي  حالة كفيلة باأن حترق الإ

توظ������ف يف احتق������ان النفو�������ص يف حالة من 

ح�ش������ا�ص بالالجدوى، بدل من اأن توظف  الإ

جناز والبناء والنماء. يف الإ

وانطالقا من توجهات ومعطيات ونتائج 

املنهج ال�شو�شيو ثقايف، يقدم الناقد البدائل 

جناز«  واحللول. ويدع������و اإىل تبني »ثقافة الإ

والعم������ل تبعا لنامو�ش������ها، بدي������اًل عن ثقافة 

ن ثقافة  احل�ش������ار وثقافة القهر واله������در. لأ

جن������از هي الت������ي حتدد الهوي������ة واملكانة،  الإ

أ�شا�شا ال�رصف املهني. يف ثقافة  وال�رصف هو ا

أو بناء ل  جناز التي ت�ش������كل قاعدة من������اء ا الإ

أو ت�ش������ور اإل  ي������رى املرء من مفه������وم لذاته ا

باعتباره كائنا منجزا يح�ش������ن تنمية طاقاته 
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وتوظيفها. كما اأن �ش������ناعة امل�شتقبل قائمة 

على اجله������د الذاتي واجلماعي مبا فيه من 

جناز تتحدد  جتدي������د واإبداع. يف ثقاف������ة الإ

املكان������ة انطالق������ا م������ن اجل������دارة وحدها. 

اجلدارة هي املرجعي������ة يف احلكم والتقومي 

جناز تقوم  والمتي������ازات، ذلك اأن ثقاف������ة الإ

جناز،  عل������ى معادلة الكف������اءة، التعاق������د، الإ

املكت�ش������بات. من هنا التناف�ص على القتدار 

الذاتي الذي ي�ش������من وح������ده، يف عامل القوة 

والقدرة ال������ذي نعي�ص فيه، املكانة واحلقوق 

املكت�شبات، بذلك وحده تنه�ص الأمم احلية 

راهنا وم�شتقبال. 

ح�ض���ار الثقاف���ة.. والغ���زو الثقايف 

عر الف�ضائيات

بداأت تطفو على ال�شطح مالمح تيارات 

متنامي������ة يف ع������دد متزاي������د م������ن البلدان؛ 

عل������ى اختالف توجهاته������ا الفكرية والعلمية 

اإنها ثقافة العودة  وال�شيا�شية والقت�شادية. 

�شول؛ على اختالف جتلياتها القومية  اإىل الأ

ثنية.  والعرقية والديني������ة والطائفية، كما الإ

وهي بدورها متثل حالة �ش������اغطة ومفاجئة 

بقوتها ال�شتقطابية. ويف احلالتني، نحن اإزاء 

اأحادية التوجه يف ح�ش������ار ثقافة العقالنية 

وت�ش������ديد اخلناق عليها. ويف هذا ال�ش������ياق 

يت�ش������اءل الناقد ال�شيو�ش������يو ثقايف م�شطفى 

حجازي ما اجلديد اإذاً واأين هي امل�شكلة؟ 

ففي نظر الناقد يتمثل اجلديد يف عدة 

أولها البعد الكوين فعليا على م�شتوى  اأمور: ا

ر�ش������ية، بعد انهي������ار حدود الزمان  الكرة الأ

واملكان بف�شل تكنولوجيا املعلومات، وطرقها 

ال�رصيعة و�ش������بكاتها فائقة التو�شيل. على اأن 

اجلديد قد يكون فر�شة اإغناء غري م�شبوقة 

للثقافة والفكر؛ بع������د اأن جعلتها تكنولوجيا 

املعلومات يف متن������اول اجلميع، على تفاوت 

حظوظهم وفر�ش������هم. اإل اأن امل�ش������كلة تكمن 
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يف نوعية اخلطاب ومرتكزاته وا�شتهدافاته. 

�ش������ولية يلتقيان  ثقافة ال�ش������ورة والثقافة الأ

كالهما يف تعطيل العق������ل والنقد. ويحالن 

حمل الفكر ولغته، لغ������ة احل�ص ولغة الهوى. 

ثارة ون�شوة الر�شالة، ويتالقيان  يقدمان عامل الإ

 )1(
هواء.  يف تبديد املوارد وعنف الأ

واإذا كان اجلي������ل احلا�رص خم�رصما، قد 

ع������رف الثقاف������ة املكتوبة وثقافة ال�ش������ورة، 

ف������اإن الحتم������ال كبري يف اأن تكون ال�ش������ورة 

�شا�شية  لكرتونية هي املرجعية الثقافية الأ الإ

جيال الطالعة.ويلخ�ص الناقد »م�شطفى  لالأ

حج������ازي« يف كتاب������ه »ح�ش������ار الثقافة بني 

مر  �شولية«، هذا الأ القنوات الف�ش������ائية والأ

بالقول اإنه اإذا كان القرن التا�شع ع�رص وبداية 

القرن الع�رصين، هو ع�رص املوا�ش������الت التي 

قربت امل�ش������افات، فاإن الن�ش������ف الثاين من 

القرن الع�رصين وما �شياأتي من امل�شتقبل هو 

بال منازع ع�رص الت�ش������الت، وهكذا خلقت 

حتولً كبرياً.

فبينما ي�رصت ثورة املوا�ش������الت احلركة 

يف املكان، فاإن ثورة الت�شالت حركت املكان 

ول  ذاته كي ي�شبح بني يدي الناظر. فالعامل لأ

ر�شية  أيدينا.الكرة الأ مرة اأ�ش������بح فعال بني ا

باأكملها تقدم لنا يف ق�ش������اياها ووقائعها يف 

ن واللحظة. واإنه ملن املذهل حقا اأن نتاأمل  الآ

مدى هذه الثورة اإذا تذكرنا اأن عمرها بالكاد 

يزيد عن ن�ش������ف ق������رن. اأ�ش������بح التلفزيون 

مالئ الدنيا و�ش������اغل النا�ص، ومنظم حياتهم 

وتفاعالتهم، خالقا بذل������ك حياة اجتماعية 

جديدة فعال. فلنت�ش������ور للحظة ماذا تكون 

حياتنا الراهنة لو بقينا دون تلفزيون.

تق������وم وراء ه������ذه احلتمي������ة، تكنولوجيا 

فائق������ة القدرة على تبادل املعلومات ون�رصها 

م������ن خ������الل ثالث������ي احلا�ش������وب – القم������ر 

ال�ش������ناعي – التلفزيون.ناهي������ك عن اإدماج 

ه������ذه التكنولوجيا من خ������الل التلفزيونات 

الق������درة  وذات  املدجم������ة،  احلوا�ش������ب  ذات 

لل�ش������ورة.وبالطبع  الرقمي  اللتق������اط  على 

اأ�شبحت التلفزيونات املدجمة يف احلوا�شيب 

ال�شخ�شية م�شاألة �شائعة.من هنا فاإن ثقافة 

ال�ش������ورة ل متالأ علينا دنيانا فقط، بل هي 

ت�شنعها ب�شكل متزايد يف ي�رص نفاذه و�شموله.

ولن مي�شي وقت طويل قبل اأن يلتقط جهاز 

التلفزيون العادي عدة مئات من الربامج من 

حمطات، تبنى كي تبث دفعة واحدة ما يزيد 

عن 1000 برنامج م������ن كل لون وفن وذوق.
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اإننا ب�ش������دد حالة فعلية من اإغراق اإعالمي 

يع������رب عن مدى تزاي������د قوة ثقافة ال�ش������ورة 

 
)2(

ونفاذها.

أنه،  كم������ا اأن الناق������د الثقايف ي�ش������ري اإىل ا

ل������ن مي�ش������ي وقت طوي������ل، قب������ل اأن يتحول 

جهاز التلفزيون يف املنزل اإىل �ش������وبر ماركت 

اإعالمي ل يلتقط ما تبثه املحطات فقط، بل 

هو مربوط بقواع������د املعلومات التي تختزن 

جمم������ل ال������رثوة الب�رصية من املادة امل�ش������ورة 

واملرئي������ة. ومن هن������ا يتكاث������ر احلديث عن 

»اإدمان ال�شا�شة«، وعن »ن�شاك ال�شا�شة«. تلك 

هي التكنولوجيا التي �ش������تقدم الثقافة التي 

جيال الطالعة. اإنها  تتلقاها وتتعامل معها الأ

لي�شت جمرد تلقي وم�ش������اهد فقط، ولي�شت 

جمرد اختيار م������ن ل حمدود، بل هي تفاعل 

ن�ش������ط من خالل بداية انت�ش������ار تكنولوجيا 

لكرتوين التفاعلية. حيث امل�شاهد  الكتاب الإ

موؤل������ف وخمرج يف اآن مع������ا: يعدل يف الن�ص 

زي������ادة ونق�ش������اناً وحتويراً، كي ينتج ن�ش������اً 

جديداً. وهو ما اأخذ ي�شغل اهتمام النا�رصين 

حول حق������وق الن�رص والتاأليف، التي اأ�ش������بح 

يراها البع�ص م�شاألة بائدة، ل مكان لها بعد 

لكرتونية. اليوم يف الثقافة الإ

ف������الم  وم������ن الكت������ب التفاعلي������ة اإىل الأ

التفاعلية، امل�ش������افة لي�ش������ت بعي������دة، بل هي 

ب�شدد ال�شيوع من خالل الواقع الفرتا�شي. 

لكرتونية تاأتي ك������ي تعزز بالغة  البالغ������ة الإ

ال�ش������ورة املرئي������ة التقليدية، والتي اأ�ش������بح 

ع������الم:  معروف������ا م������دى ا�ش������تخدامها يف الإ

لوان املبهرة،  موؤثرات ال�شوت املج�ش������م والأ

والتكب������ري  والرتكي������ز  التكثي������ف  وتقني������ات 

نزال، واملزج  والت�ش������غري والدمج والفرز والإ

والت�شل�ش������ل اإىل ما هناك من تقنيات اإخراج. 

وهي تتو�ش������ل كل مبادئ التاأثري احلديثة يف 

علوم نف�ص احلوا�ص وال�ش������تقبال احل�ش������ي 

دراك.هذه البالغة ل ميكن للم�شاهد اإل  والإ

ال�شت�ش������الم ملتعها العديدة، وبالتايل تاأثريها 

ين  ال�رصيح منه واخلفي، املبا�رص واملداور، الآ

 )3(
والالحق. 

من هنا يرى الناقد م�ش������طفى حجازي 

ارتفاع املطالبة بدرا�ش������ة »اأبجدية ال�شورة«، 

ونحوه������ا  و�رصفه������ا  بالغته������ا  وا�ش������تيعاب 

الراهن������ة  املن������اداة  هن������ا  وموؤثراتها.وم������ن 

واملتزايدة بحق امل�شاهد واملتلقي باأن متحى 

أميت������ه اجلديدة،كي ي�ش������تعيد زمام املوقف  ا

الن�ش������ط وحق الختيار الفعلي. ويف ال�شياق 
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نف�ش������ه جند دعوات املن������اداة مبواثيق دولية 

جديدة حلقوق حماية امل�شاهد من »تالعب 

العق������ول« وحقه يف و�ش������ع ال�ش������وابط على 

املغريات الكثرية الوطنية والعاملية، للتالعب 

عالمي الثقايف املرئي. الإ

يديولوجيا ال�شمنية، فهي تروج من  اأما الأ

عالم والفل�ش������فة التي توجهه، ومن  خالل الإ

ن�ش������طة الثقافية التي تهدف  خالل جممل الأ

اإىل قولبة وتنميط اجلمهور عموماً، وال�شباب 

والنا�شئة خ�شو�ش������اً. باعتبار اأن قولبة هذه 

الفئة ترمي اإىل بناء روؤية عن الذات والكون، 

وم������ا يتبعها م������ن قيم وتف�ش������يالت واأمناط 

وجود، و�ش������لوك واإ�ش������ارات ورموز. وهي تتم 

عادة ب�ش������كل غ������ري مبا�رص، وغ������ري علني من 

ن�شطة والعمليات  خالل نظام متكامل من الأ

ذلك هو �ش������اأن كل ثقافة باعتبارها ل تخلو 

أيديولوجيا �ش������منية، وهو بالتايل �شاأن  من  ا

)4(
ثقافة ال�شورة. 

ال�ش������ورة  وبالغة  �شو�ش������يولوجيا  تتمثل 

لكرتونية يف الق������درات الهائلة تقنيا التي  الإ

تتمتع بها بع�ص املحطات الدولية يف ال�شوت 

ال�ش������معية  واملوؤثرات  يق������اع،  وال�ش������ورة والإ

والب�رصية و�رصعة نقل اخلرب، وطريقة تقدمي 

املذيع������ني للمادة، ل تقت�������رص على زيادة قوة 

اإي�ش������ال الر�ش������الة، بل اإنها تتحول هي ذاتها 

بهار.ينبهر  اإىل عن�������رص اإقناع من خ������الل الإ

امل�ش������اهد بهذه التقني������ة املوؤثرة.كما ب�رصعة 

ح������داث و�رصعة الو�ش������ول اإىل اأي  تغطية الأ

مكانات.  م������كان، مما ي������دل على عظي������م الإ

وينبه������ر بالكفاءة العالي������ة للمذيعني وكيفية 

اإلقائهم، ومدى الثقة والقوة التي ي�ش������بغونها 

على خطابهم.كل ذلك يجعل امل�شاهد يح�ص 

آلة قدي������رة قوية متمكنة، وبالتايل  باأنه اإزاء ا

ذات ق������درة اإقناع كبرية وم�ش������داقية عالية. 

عجاب يجعله ي�شلم عفويا مبا تقدمه  هذا الإ

له.

ول ي�ش������تهدف هذا التنميط بلدان العامل 

الثالث حتديدا، كما هو �ش������اأن الغزو الثقايف 

�شا�ص جمهور  التقليدي، بل هو ي�شتهدف يف الأ

البلدان املتقدمة التي ت�ش������كل املركز. ومنها 

قطار،  يعمم كنم������وذج كوين على جمي������ع الأ

أب������رز على ما  وبدرج������ات متفاوتة ال�ش������دة. ا

نذهب اإليه ه������و التنميط الراهن لل�ش������باب 

أ يعرف انت�ش������اراً يف كل مكان،  عامليا مما بدا

من خالل املظهر وال�شلوكات والتف�شيالت: 

حذية  اجلينز وال� تي �ش������ريتT.Shirt  والأ
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أتباع مو�شات  �شبه الريا�شية، ق�شات ال�شعر، ا

اأ�ش������بحت عاملية وت�ش������كل �ش������وقا عاملية ل 

ي�شتهان بها، مو�ش������يقى الدي�شكو ومو�شاتها، 

جنوم الغناء والرق�������ص، والوجبات ال�رصيعة 

من �شال�ش������ل ماكدونالد واأمثالها، والبيب�شي 

أ�شها. كول على را

والفردو����س  �ض���ولية  االأ الثقاف���ة 

املفقود 

�ش������طع جنم العقالنية ردح������ا من الزمن 

أركانها املتمثلة  على امل�رصح العاملي، واحتلت ا

بالعلماني������ة والتق������دم واحلداث������ة، والنفتاح 

يديولوجيات الكربى مرتبة الدين البديل؛  والأ

الذي ب�رص باخلال�ص لكل من يهتدي بهديه، 

جمتمعات واأفرادا. على اأن هذا اخلال�ص مل 

ياأت، اأو هو اأتى منقو�شاً. بل اإن عرثاته هي 

يديولوجيات  التي بداأت تتجلى مع اإفال�ص الأ

الك������ربى تباعا، �ش������واء يف العامل ال�ش������ناعي 

املتقدم، اأم يف الع������امل الثالث الذي تطلع اإىل 

اخلروج من �ش������باته، من خ������الل الدخول يف 

دين التقدم والتنمي������ة، الذي حمل له وعود 

ن�ش������انه. وحل  التحرر وا�ش������تعادة العتبار لإ

حمل احلما�ص تراكم تدريجي، اإمنا مت�شاعد 

مل غرباً و�رصقاً.  خليبات الأ

وي�ش������ري الناقد ال�شو�شيو ثقايف م�شطفى 

أنه يف خ�شم ان�شغال املفكرين  حجازي، اإىل ا

بهذه احلالة حتلياًل، وتدقيقاً ونقداً وتو�شيفا 

�ش������باب وعر�شا للحلول، اإذ بحالة جديدة  لالأ

تظهر على امل�رصح ظه������وراً خجولً وحمدوداً 

أ بالنت�ش������ار  يف البداي������ة، اإمنا �رصعان ما بدا

�ش������مال كما جنوبا، مع تزايد ال�شكوك حول 

احلداثة واإمكانية ذه������اب م�رصوعها بعيداً. 

�ش������ولية العائدة بوجوه وم�ش������ميات  اإنه������ا الأ

أبرزها بالطبع الوج������ه الديني الذي  ع������دة. ا

كرب من الهتمام، وت�ش������ليط  نال الق�ش������ط الأ

�ش������واء علي������ه يف املجابه������ات ال�شيا�ش������ية  الأ

والفكرية احلامي������ة. اإل اأن هذه العودة على 

�ش������ولية الدينية، بل  ب������دء ل تقت�رص على الأ

أو قومي������ة متطرفة.  أ�ش������كالً عرقية ا تتخذ ا

أو ه������ي تتخذ مزيجاً من الدي������ن والعرقية،  ا

أنها  أو كله������ا معا. كما ا أو الدي������ن والقومية، ا ا

تتفاوت يف درجة ال�شدة واحلدة بدءا بال�شيع 

�شول يف ا�شتعادة هوية  الدينية؛ التي تتلهم الأ

مفقودة، وو�شول اإىل حالت العنف املفتوح، 
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والتطهري العرقي والقومي والديني. 

لق������د اأ�ش������حت حال������ة انت�ش������ار وامتداد 

خبار واملجابهات  �شولية ملفاً �شاخناً يف الأ الأ
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كما يف ال�ش������جالت. ومع ازدياد انت�ش������ارها، 

دبيات حولها ترتاكم ب�شكل مت�شاعد.  فاإن الأ

نرتن������ت حالياً ما يزيد  هناك على �ش������بكة الإ

أربعة اآلف وخم�شمئة مادة حتت عنوان  على ا

�ش������ولية«. كما ت�ش������م قواعد املعلومات  »الأ

مئات املقالت والكتب، حتت عنوان امللفات 

النف�ش������ية وامللفات الجتماعية. وي�شاف اإىل 

ذلك بالطبع كم هائ������ل من الكتابات من كل 

ن������وع من الع������امل الثالث. ول يقت�رص انت�ش������ار 

�ش������وليات على العامل الثال������ث / اجلنوب  الأ

فق������ط، كم������ا يتم الرتكي������ز عليه يف و�ش������ائل 

عالم. بل اإن ن�ش������يب ال�شمال منها ل يقل  الإ

أو  أنه يتعر�ص للطم�ص والتمويه، ا حجما؛ ولو ا

التخفيف من حدته.

وي�ش������ري الناقد م�ش������طفى حج������ازي اإىل 

�شولية،  بع�ص هذه الكتابات التي تناولت الأ

ألفه جيل كيبل.  منه������ا كتاب »ثاأر اهلل« الذي ا

حيث يعقد الكاتب مقارنة بني ظواهر عاملية 

أو ثقافة،  أو دين ا لي�شت مق�شورة على وطن ا

بل عاملية يف �شمولها، ونحن العرب وامل�شلمني 

ميان بالدين  جزء منه������ا. اإنها عودة ظهور الإ

وات�ش������اعها يف جمتمع������ات �ش������تى، مع ظهور 

املعاناة وال�������رصاع الجتماعي وال�شيا�ش������ي. 

وي�ش������توي يف ذل������ك كل الديانات ال�ش������ماوية 

الثالث كما غريها م������ن الديانات ال�رصقية، 

أنواع ال�شيع والفرق.  و�ش������ول اإىل ظهور كل ا

ويوؤك������د جيل كيبل، على اأن هناك متاثاًل بني 

أتباع الديانات الثالث يف العودة اإىل الدين،  ا

على تفاوت يف درجة النت�شار كما يف احلدة؛ 

ما بني دعوات �شلمية اإميانية، واأخرى تب�رص 

بالهداي������ة، واأخرى تدعو اإىل حركات التغيري 

ال�شيا�ش������ي بالعنف. ظاهرة ه������ذه الدعوات 

متتد على طول العامل واأقطاره من ال�ش������مال 

اإىل اجلنوب، اإىل اأوروبة واأمريكا يف �شمالها 

وجنوبها، واإىل اأوروبة ال�رصقية، واإ�شكندنافيا 
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ونيوزيلندا واإي�شلندا واليابان.

م������ر بني ه������ذه اجلماعات  ويتف������اوت الأ

املنغلقة يف الدعوات والتب�شري عرب التلفزيون 

ال�ش������ويد  والقن������وات الف�ش������ائية؛ كم������ا يف 

واأمريكا. وكذا دعوات التخل�ص من ال�رصور 

ث������ام، و�ش������ولً اإىل ادعاء �ش������فاء خمتلف  والآ

اأمام ماليني  مرا�ص واملعاجلات الروحية  الأ

امل�ش������اهدين. وقد حتولت امل�شاألة يف اأمريكا 

اإىل ب������روز ع�رصات الدع������اة يف التلفزة وعلى 

ذاع������ات الهوائي������ة واملرئية؛ يف  �ش������بكات الإ

ن������وع من ظاهرة جماعية يطلق عليها ا�ش������م 
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خالقي������ة«. وكله������ا تركز على  غلبي������ة الأ »الأ

�رصة  الت�ش������دد يف الق�شايا العامة املتعلقة بالأ

جها�ص، واإقامة ال�ش������لوات يف  والطالق والإ

املدار�ص، متحولة بذلك اإىل جماعات �شغط 

�شيا�شي هام. 

ويذك������ر الناقد الثقايف ال�شو�ش������يو ثقايف 

م�ش������طفى حج������ازي، اأن اإقب������ال احلركات 

�شولية يتزايد ب�شكل مت�شارع على ال�شتفادة  الأ

نرتنت يف الرتويج لدعواتها. كما  من �شبكة الإ

ذاعة اخلا�شة التي تن�ِشئها  تتزايد حمطات الإ

ه������ذه احل������ركات وتديرها للغر�ص نف�ش������ه؛ 

�ش������ولية اليهودية تدير مثاًل ما يزيد عن  فالأ

خم�ص حمطات اإذاعية، اإ�ش������افة اإىل دخولها 

نرتنت، رغم حترمي التلفزيون  بكثافة على الإ

مر  وم�ش������اهدته يف تعاليمه������ا. ل يقت�رص الأ

عل������ى املناط������ق الريفية املعزول������ة يف الغرب 

واأمريكا، اأو على اأحزم������ة البوؤ�ص وجتمعات 

�شوليات تقليدياً.  الفقراء التي ت�شيع فيها الأ

ب������ل جتاوزه اإىل �رصائ������ح الطالب اجلامعيني 

كادمييني، واملهن احلرة؛ كما  والتقني������ني والأ

تفاجاأ الع������امل يف حادثة الت�ش������مم اجلماعي 

نف������اق يف طوكيو. هذه الظاهرة  يف قطار الأ

لي�ش������ت مقت�������رصة على الياب������ان، بل جندها 

كرث  يف الكثري من اأقطار العامل ال�ش������ناعي الأ
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تقدماً.

واأظه������رت درا�ش������ات اأخرى ع������ن املوجة 

�ش������ولية الراهنة يف تركي������ا؛ اأن اخلطاب  الأ

�ش������ويل و�ش������عاراته لي�ص جمرد ا�ش������تمرار  الأ

للتقالي������د والع������ادات الثقافي������ة التاريخي������ة 

اجلامدة، كما حاول بع�ص امل�ش������ت�رصقني اأن 

طروح������ة القائلة  يبينه. وخ�شو�ش������ا تلك الأ

بالت������الزم م������ا ب������ني التخل������ف القت�ش������ادي 

والثقافة التقليدية، والتقدم وامل�ش������اواة بني 

اجلن�ش������ني. حاولت الدرا�ش������ات اأن تثبت اأن 

�شولية الراهنة؛ هي نتاج التحديث  املوجة الأ

والتح�������رص، حيث ت�ش������كك ب�رصعي������ة التقدم 

الكونية التي يطرحه������ا النموذج الغربي. يف 

�ش������ولية ذاتها كبديل  الع������امل الثالث تقدم الأ

عن اإفال�ص م�شاريع التحرير والدميقراطية 

آمالها الكبرية املوعودة. وكرد فعل  والتنمية وا

على تفاقم القهر والغنب واملاآزق ال�شيا�ش������ية 

بطال������ة  م������ن  ن�ش������انية:  والإ والقت�ش������ادية 

واأمرا�ص، وتده������ور خطري يف نوعية احلياة 

جيال الطالعة.  وفر�ص الأ

وي������رى الناقد م�ش������طفى حج������ازي، اأن 

�شولية يف العامل ال�شناعي تاأتي كرد على  الأ
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أزم������ة ال�ش������ياع املتفاقمة ومتع������ددة الوجوه  ا

والدرجات، مع ما يرافقها من حرية وتذبذب. 

اإنها دع������وة اإىل تقوي�ص احلداثة ومظاهرها 

أيديولوجيته������ا، وم������ا حملته من  آلياته������ا وا وا

غي������اب املثاليات العالي������ة. اإنها رد فعل على 

الذرائعية التي اأ�شعفت الن�شيج الجتماعي 

وعرت ال�شيا�ش������ات، واأظه������رت فراغها من 

ناين؛ يف الت�ش������ابق املحموم على  حمتواها الأ

نانية ال�ش������تهالكية والغرق فيها. اإنها رد  الأ

على ذلك »العامل ب������ال روح«، ورد على غياب 

أنها  �ش������ولية ا املعنى. ويف احلالتني تدعي الأ

متلك اجلواب كما متلك البو�ش������لة املر�شدة 

ميان  اإىل طري������ق اخلال�������ص، وا�ش������تعادة الإ

باليقينيات التي انهارت. كل ذلك من خالل 

�شول؛ اإىل نقاء الهوية والتخل�ص  العودة اإىل الأ

ح�شا�ص  أو الإ ح�ش������ا�ص بالقهر والغنب، ا من الإ

بفقدان ال�ش������يطرة على امل�ش������ري. اإنها تقدم 

ذاتها كرد فعل على الت�ش������اوؤم املنت�رص �شمالً 
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ن�شان. وجنوباً حول م�شتقبل الكون والإ

يف كل احلالت، يبدو اخلال�ص يف العودة 

�ش������ول، وا�ش������رتداد الفردو�ص املفقود.  اإىل الأ

أو نقاء  كما يف ا�ش������تعادة حالة نقاء العقيدة، ا

أو القومية باعتبارها العالج ال�ش������ايف  العرق ا

خري. اإننا ب�شدد اأ�شولية ثقافية  الوحيد والأ

أبواب خمتلف املجتمعات واجلماعات  تطرق ا

بدرج������ات متفاوت������ة م������ن ال�ش������دة واحل������دة 

والتوجي������ه: بدءا من معرك������ة القيم ونقائها، 

وو�شولً اإىل التغيري ال�شيا�شي بالعنف. 

و�ض���يكولوجية  القه���ر..  ثقاف���ة 

ن�ضان املقهور  االإ

تناول الناقد ال�شو�ش������يو ثقايف م�شطفى 

حج������ازي يف نق������ده الثقايف/ ثقاف������ة القهر 

ن�ش������ان املقهور. فريى بداءة  و�شيكولوجية الإ

ن�ش������ان املقهور يف املجتم������ع املتخلف؛  اأن الإ

يفتقد اإىل �ش������الح للمجابهة. ولذلك تبدو يف 

مواقفه اأخطار الطبيعة م�ش������خمة وبالقدر 

ذاته تت�ش������خم م�شاعر عجزه وقلقه. ويعي�ص 

يف حالة تهدي������د الطبيعة الدائ������م ال�رصيح 

أو الكام������ن حلياته. هل �ش������تحمل له اخلري  ا

أم البالء وال�شقاء  والرخاء من خالل عطائها ا

من ق�ش������وتها؟ القلق على ال�ش������حة والرزق 

من يالزمه على الدوام من ال�شباح حتى  والأ

امل�ش������اء، خارج بيته وداخل������ه. ويكون املقهور 

نتاج جمتمع متخل������ف، واإننا جند لديه مياًل 

ن�شنة الطبيعة.  �شحرياً لأ

م الرحوم  اإن������ه ي�ش������ورها على غ������رار الأ
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ب القا�ش������ي  املعط������اء تارة، وعلى �ش������ورة الأ

أ�ش������د العقاب و�رص البالء  العنيف الذي ينزل ا

م  باأبنائه تارة اأخرى، اأو على غرار �شورة الأ

التي متنع عن ولدها العطاء. وكعجز الطفل 

اأمام هذه امل�ش������اعر التي مت������الأ عامله، يعاين 

ن�شان املقهور/ املتخلف عجزاً �شبه جذري  الإ

مثال  أم������ام غوائل الطبيع������ة. القدري������ة والأ ا

دخال بع�ص  ال�شعبية، كلها حماولت �شحرية لإ

التنظيم على هذا العتباط، بغية ال�شيطرة 

علي������ه. اإما من خ������الل ال�ش������تكانة للمقدر 

واملكت������وب، اأو خالل تربيره كجزء من طبيعة 
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احلياة نف�شها يجب قبوله كما هو. 

عالقة القهر والر�ش������وخ جتاه الطبيعة، 

عالق������ة العنف الكامن بني املقه������ور وبينها، 

ت�ش������اف اإىل قهر من نوع اآخر، قهر اإن�شاين. 

ن�ش������ان  ن�ش������ان املتخلف، هو يف النهاية الإ الإ

املقهور اأمام القوة التي يفر�شها عليه ال�شيد 

/ املت�ش������لط، اأو احلاك������م امل�ش������تبد، اأو رجل 

أو  أو املالك ال������ذي يتحكم بقوته، ا البولي�ص، ا

املوظف الذي يبدو وكاأنه ميلك العطاء واملنع، 

أو امل�ش������تعمر الذي يفر�ص احتالله. بالطبع  ا

هذه �شل�ش������لة ترتابط حلقاتها ملا تقوم بينها 

من م�شالح، كي تقيده وتفقده ال�شيطرة على 

م�ش������ريه، فار�ش������ة عليه قانونها الذي يتميز 

ن�شان  أ�شا�ش������اً بالعتباط. وبذلك ي�ش������بح الإ ا

لح������قَّ له، ول مكانة، ول قيمة، اإل ما �ش������اء 

الطرف املت�شلط اأن يتكرم به عليه. 

ي�شري الناقد ال�شو�ش������يو ثقايف م�شطفى 

ن�شان املقهور؛ الذي  حجازي اإىل �ش������فات الإ

ليجد م������ن مكانة ل������ه يف عالقة الت�ش������لط 

العنفي هذه �شوى الر�ش������وخ والتبعية؛ �شوى 

الوقوع يف الدونية كقدر مفرو�ص. ومن هنا 

�شيوع �ش������فات التزلف وال�شتزلم، واملبالغة 

يف تعظيم ال�ش������يد، اتقاء ل�������رصه اأو طمعاً يف 

ر�ش������اه. اإنه يعي�������ص يف عامل ب������ال رحمة ول 

أراد املجابهة اأو فكر يف التمرد،  تكاف������وؤ اإذا ا

ف�ش������ياأتي عندها الرد حا�ش������ما يقنعه بقمع 

اأفكاره التمردية. اإن������ه عامل التخلف هو عامل 

الت�شلط والالدميقراطية، يختل فيه التوازن 

ن�ش������ان املقهور. وي�شل هذا  بني ال�ش������يد والإ

الخت������الل حدا تتح������ول مع������ه العالقة اإىل 

ن�شانيته، وانعدام العرتاف  ن�شان لإ فقدان الإ

بها وبقيمتها. تنعدم عالق������ة التكافوؤ لتقوم 
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مقامها عالقة الت�شيوؤ. 

حتتاج عالقة القمع با�شتمرار اإىل تغذية 

أناه،  نرج�شية ال�ش������يد، اإىل مزيد من ت�شخم ا
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ن�شاين. ومن  حتى ل يتهددها بروز احل�ص الإ

هنا ا�ش������تمرار العنف والتع�ش������ف، وا�شتمرار 

ن�ش������ان  التبخي�ص الذي ي�ش������يب اإن�ش������انية الإ

املقهور. جن������د اأمنوذجاً لذلك يف الت�ش������لط 

أو الت�ش������لط ال�ش������تعماري. ففي  قطاعي ا الإ

احلالت������ني ل يتم التفاهم واحل������وار اإل بلغة 

ال�شياط. يعمل كالهما على خنق كل انتفا�شة 

ن�ش������ان املقهور، اأو حتى جمرد  ن�ش������انية الإ لإ

التفك������ري بهذه النتفا�ش������ة، التفكري بالتعبري 

عن حقوقه. فاحلق هو حق ال�شادة واحلياة 

هلي  هي حياتهم فقط. ال�ش������يد املحلي/ الأ

وحليفه امل�شتعمر يقوم كالهما يومياً باإدخال 

العنف اإىل عقول وبيوت امل�شتعمرين. 

ويو�ش������ح الناقد م�شطفى حجازي كيف 

يعمم اأمنوذج الت�ش������لط واخل�ش������وع على كل 

العالق������ات، وعل������ى كل املواق������ف من احلياة 

�ش������ياء. تت�ش������م عالقة الرئي�ص  خرين والأ والآ

باملروؤو�ص بهذا النمط الت�شلطي الر�شوخي، 

أة والكبري  كما تت�ش������م به عالقة الرج������ل باملرا

واملعل������م  بال�ش������عيف،  والق������وي  بال�ش������غري، 

بالتلميذ، واملوظف ورجل ال�رصطة باملواطن. 

تثبت عالقة القهر والر�شوخ مبا حتمله من 

عنف يف ن�ش������يج احلياة النف�ش������ية بجوانبها 

النفعالية والعاطفية والذهنية. حتى احلب 

يعا�ص يف البالد النامية حتت �شعار الت�شلط 

والر�شوخ، ت�شلط املحبوب ور�شوخ احلبيب.

ن�ش������ان  لالإ النف�ش������ية  اخل�ش������ائ�ص  كل 

املتخل������ف املقه������ور، تنب������ع من ه������ذا الواقع 

املحوري: الت�ش������لط وال�ش������تكانة، وما يتبعها 

من. وهكذا  م������ن انعدام جذري لل�ش������عور بالأ

ياأخذ الناقد حجازي باملنهج ال�شو�شيوثقايف، 

ن�شان املتخلف قابل  ويخل�ص اإىل اأن واقع الإ

ن ينتظ������م يف ثالثة اأمناط من الوجود: من  لأ

مرحلة الر�ش������وخ اإىل مرحلة التمرد والثورة 

مروراً مبرحلة ا�ش������طهادية، واأن لكل مرحلة 

النف�ش������ية/ الجتماعية وخ�شائ�شها  بنيتها 

املتميزة، التي تعك�������ص مبجموعها جانباً من 
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الوجود املتخلف.

نظام الت�شلط والقهر، ياأخذ على امل�شتوى 

الالواعي �ش������كل العالقة ال�ش������ادو مازو�شية. 

هناك من ناحية طرف قا�ص، ظامل، م�شتبد. 

ذى والعذاب ب�ش������حيته، ل ي�شتطيع  ينزل الأ

اأن يح�ص بالوجود اإل من خالل تبخي�ش������ها، 

لم لها، ل يح�������ص بالقوة اإل من  وت�ش������بب الآ

خالل التحقق من �شعف ال�شحية الذي كان 

هو �ش������ببه. هذا الطرف املت�ش������لط ل ي�شتقر 
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له ت������وازن اإل حني يدفع بذل������ك املقهور اإىل 

موقع الر�ش������وخ العاجز امل�شت�شلم، اإىل موقع 

املازو�ش������ي. وهكذا تت�ش������من و�شعية املقهور 

ال�ش������عور بالتهدي������د الدائم ق������د ياأتيه يف اأي 

حلظة من اخلارج، ويت�شمن م�شاعر العجز 

أنه ي�ش������عر بالدونية  وع������دم الكتمال. كم������ا ا

وانع������دام الكفاءة الجتماعي������ة، ل ميكن اأن 

يرتقي، لن ي�شتطيع اأن يتعلم. 

ه������ذا القل������ق يف نظر الناقد م�ش������طفى 

ن�شان املقهور ويخل  حجازي، يزعزع كيان الإ

لم املعنوية التي ل  بتوازنه، فه������و يول������د الآ

حتتمل، والتي مت�ص �ش������ورة الذات وقيمتها. 

وترتتب ع������ن ذلك حل������ول تعوي�ش������ية كثرية 

ومتنوعة، وت�ش������ب جميعا يف قناة ال�ش������عور 

ب�ش������يء م������ن العتب������ار الذات������ي. كالحتماء 

بطال، وكاللجوء  بالزعيم املنق������ذ، التعلق بالأ

ولياء. حتمل جميعا الدللة ذاتها من  اإىل الأ

الناحي������ة الالواعية. اإنه������ا عملية اإيجاد نوع 

ب القا�شي امل�شيطر  من التوازن مع �شورة الأ

ب العطوف  املهدد، من خالل خلق �شورة الأ

ب  احلامي واملنقذ الذي يتعلق به. �شورة الأ

يجابي������ة هذه حتد من قلق املقهور، وحالة  الإ

التهدي������د الدائم التي ت�ش������احبه. اإنها جتعل 

الوجود متوازنا بع�ص ال�شيء يف املرحلة التي 

ت�ش������بق الثورة، والتي تعن������ي النهو�ص باأعباء 
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الرجولة وحتمل م�شوؤوليتها.

فراط  وتتمظه������ر لدى املقهور حال������ة الإ

يف الذكورة والفحولة؛ حيث تاأخذ يف غالب 

أ�ش������كالً ا�شتعرا�ش������ية متعددة. من  حيان ا الأ

أن������واع املبالغة بالقوة اجلن�ش������ية  خ������الل كل ا

همية الق�ش������وى التي تعطى  الق�ش������يبية والأ

له������ذه القوة، مبقدار م������ا يكمن يف الالوعي 

أ�شكال توكيد  أبرز ا م�ش������اعر نق�ص وعجز. وا

الذكورة؛ ه������و القيمة املفرط������ة التي تعطى 

للرجل والرجولة، التي يقابلها تبخي�ص مواز 

نوثة: التحقري من خالل اتهام  يف �ش������دته لالأ

أة، واحلاجة اإىل  خر باأنه ام������را الرج������ل / الآ

ت�ش������خيم رجولته ب�ش������كل وهم������ي يف معظم 

حي������ان حفاظاً على املظاهر. وهكذا ينتج  الأ

عن اخت������الل الت������وازن الوج������ودي للمقهور 

وانع������دام حتقيق الذات، حال������ة مفرطة من 

التوت������ر والقل������ق وانعدام العتب������ار الذاتي. 

وتربز احلاجة ما�ش������ة اإىل حلول ملجابهة هذه 

الو�شعية املاأزقية، حلول تعيد بع�ص التوازن 

وتوؤمن بع�ص الكربياء وجتعل الوجود حمتمال 
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ومربراً.
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وي������ربز الناقد م�ش������طفى حج������ازي تلك 

ن�شان املقهور  احللول التي يتحرك �شمنها الإ

ل�ش������تعادة توازن������ه وكربيائ������ه: يتحرك على 

حمور التقرب من املت�ش������لط والتماهي به من 

ناحي������ة. ويتحرك كذلك عل������ى حمور القتال 

والعنف وجمابهة املت�شلط من ناحية اأخرى. 

ن�ش������ان املقهور  ويف كال التحرك������ني يبدو الإ

قدام وال�شت�شالم، بني  متجاذبا دوما بني الإ

التماهي باملت�ش������لط والنكف������اء عن الذات. 

كو�ش������يلة للحماي������ة، فهي ال�ش������لوك التكايل 

أو الزعي������م املنقذ، يف  جتاه ال������ويل/ املالذ، ا

حالة من التبعية الطفولية لرموز قوة حامية 

تذود عن������ه الغوائل من كل ن������وع. من خالل 

هذه الو�شائل/ التم�ش������ك بالتقليد واملا�شي 

املجي������د، الذوب������ان يف اجلماع������ة، وعالقة 

ن�ش������ان املقهور، من خالل  التكال. يتمكن الإ

مرحلة الر�شوخ من اإدخال �شيء من التوازن 

اإىل وجوده، باإبعاد �ش������بح القل������ق الذي يلفه 

والحتماء من التهديدات املتنوعة التي تزرع 
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م�شريته. 

ت������ربز لدى املقهور »ال�ش������لفية« بو�ش������وح 

كو�ش������يلة حماية م������ن خالل النكف������اء على 

مثلة  الذات، والرجوع اإىل املا�شي التليد. الأ

على ذلك كثرية وف�شيحة، بع�شها قدمي العهد 

خر حديثه، يف املجتمع العربي. اأحدثها  والآ

جنليزي  عهداً مقاومة ال�شتعمار احلديث الإ

قطار  يطايل يف خمتل������ف الأ والفرن�ش������ي والإ

العربية، خ�شو�شاً املغرب العربي الذي تعر�ص 

ملحاولت ا�شتالب ح�شاري �شارية ومنظمة. 

فاملغربي واجلزائري، كامل�رصي وال�ش������وري، 

جميعا ا�ش������تعانوا واحتم������وا بالرتاث والعودة 

اإىل املا�شي، والتم�شك بالتقاليد لدرء الغزو 

اخلارجي للهوية القومية. 

ال�ش������لفية  الداخلي  املت�ش������لط  وي�ش������جع 

ب�شقيها ت�شجيعاً م�شتمراً لنت�شارها وتعزيزاً 

نه������ا تكر�ص امتيازات������ه وتعطيها  ملكانتها، لأ

مر الطبيع������ي، والقانون الطبيعي  �ش������بغة الأ

الذي يحكم احلياة وبالتايل ل يجوز امل�شا�ص 

به من ناحي������ة / التم�ش������ك بالتقاليد. وهي 

ن�شان املقهور عن النهو�ص بواجب  ت�رصف الإ

التغيري وتقدمي الت�ش������حيات، التي ي�شتلزمها 

من ناحية ثانية / الحتماء باملا�شي. وهكذا 

فال�ش������لفية كدفاع وج������ودي، اإذا كانت تخدم 

غر�������ص الحتفاظ ببع�ص التوازن النف�ش������ي 

ال�رصوري ل�شتمرار احلياة. كما تتعار�ص يف 

ن�ش������ان املقهور على  النهاية مع م�ش������الح الإ
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املدى الطويل، مبقدار حوؤولها دون التغيري، 

متاما كما تتعار�ص الدفاعات النف�ش������ية يف 

نها  املر�ص النف�شي مع م�شالح ال�شخ�شية، لأ

حت������ول دون منوها وانطالقها، من خالل ما 
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تفر�شه عليها من جمود وت�شلب. 

ويوؤكد الناقد ال�شو�ش������يو ثقايف م�شطفى 

حجازي؛ على ظاهرة كيف يتو�شل املت�شلطون 

الدين، من اأجل تر�شيخ العرف ال�شائع الذي 

يخدم م�ش������احلهم قبل كل �ش������يء. ويعززون 

آيات واأحاديث ل  �ش������طوة التقاليد من خالل ا

ن�شان  جمال لل�شك فيها، واإل تعر�ص اإميان الإ

املغبون للخط������ر واأمله الوحيد يف عزاء دنيا 

خرة للتال�شي. ولكن الالفت للنظر هو اأن  الآ

املجتمع التقليدي، والذين مي�شكون ال�شلطة 

فيه ويتمتعون بكل المتيازات، ل يربزون من 

الدين �ش������وى اجلوانب التي توؤكد �شلطتهم، 

وتعزز العرف ال�شائع والنظام املرتبي.

اأما اجلوانب الثورية يف الدين، وجوانب 

ب������داع والتغيري، والعدل والعدالة  التحرر والإ

والت�ش������دي وال�ش������جاعة، واجلهاد يف �شبيل 

ن�ش������ان، في�شدل  احلق ويف �ش������بيل كرامة الإ

عليها �شتار كثيف من التعتيم. وهكذا ي�شبح 

ن�ش������ان على  كل ماه������و ع�رصي ي�ش������اعد الإ

حتري������ر ذاته وامتالك زمام م�ش������ريه بدعة، 

وكل توكي������د على احلق والعدال������ة والكرامة 

وممار�شتها زندقة، ويتحول الدين اإىل �شالح 
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م�شلط على املغبونني. 

النكو�ص اإىل املا�ش������ي والحتماء باأجماده 

أولوية �ش������ائعة يف حالت  أيامه ال�ش������عيدة، ا وا

الف�شل. فال�ش������يخ الهرم الذي مل يعد حا�رصا 

ومل يبق له اأمل يف الغد يهرب من واقعه املوؤمل 

يف املا�شي، حيث ي�ش������تعيد ذكريات ال�شباب 

واأجماده. والف�ش������ل على كل �ش������عيد حياتي 

ب�ش������كل مي�ص الذاتية والعتبار الذاتي يدفع 

أبواب  ب�ش������احبه اأحياناً، اإذا اأو�شدت اأمامه ا

امل�شتقبل، اإىل الحتماء مبا�شيه، وخ�شو�شاً 

ك������رث اإ�رصاقاً فيه. وكلهم يجد  بتلك الفرتة الأ

يف تلك العودة تعزية ومالذا، وكلهم ي�شتبدل 

ال�شورة البائ�ش������ة من الوجود الراهن، باأكرث 

ال�ش������ور جمداً واإ�رصاقاً يف املا�ش������ي، وذلك 

باله������روب اخليايل ال������ذي ل يغري من الواقع 

�شيئا. يف هذا النكو�ص حتدث عملية تزيني 

املا�شي، من خالل طم�ص عرثاته من جانب، 

واملبالغة يف ت�شخيم ح�شناته من جانب اآخر. 

وهكذا يتحول املا�ش������ي اإىل عامل من ال�شعادة 

أو املجد والعتبار.  والهناء، ا
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ويذه������ب الناقد م�ش������طفى حجازي يف 

ن�شان املقهور مع املت�شلط؛  تف�شريه لتماهي الإ

ففي نظره اأن املقهور �ش������حية عملية غ�شل 

خري  دماغ مزمنة يقوم بها املت�شلط. فهذا الأ

أم اأجنبي������اً ي�ش������ن حرباً  �ش������واء كان حملي������اً ا

نف�ش������ية منظمة لتحطيم القيم الجتماعية 

واحل�شارية للفئة املقهورة، توؤدي اإىل تبخي�ص 

وازدراء كل م������ا ميت اإىل عاملها ب�ش������لة. كما 

أ�ش������لوب حياته،  تزي������ن له������ا قيم املت�ش������لط، ا

أدوات������ه، تقنياته كطريقة وحيدة ذات اعتبار  ا

يف احلياة، ويف حتقيق الذات.

ن�ش������ان  ه������ذه احلملة املنظمة حتا�رص الإ

عالم،  املقه������ور من كل جانب، يف و�ش������ائل الإ

يف الدعاية، ويف التعليم املدر�ش������ي: �ش������ورة 

التلميذ املثايل هي �شورة الطفل الربجوازي. 

حمتويات املناه������ج ماأخوذة اأ�ش������اًل من عامل 

وحياة الطبقة ذات النفوذ. اللغة التي تدر�ص 

م، بل اإن الوجاهة  بها املواد لي�ش������ت لغته الأ

�شا�شية للمدر�شة هي مبقدار ما تعلم اللغة  الأ

جنبية على ح�شاب  جنبية. اإتقان اللغة الأ
الأ

احلفاظ عل الهوية احل�ش������ارية هي و�شيلة 

للعي�ص بالطب������ع، ولكنها فوق ذلك دليل على 

الوجاهة، وبرهان على اخلال�ص من و�شعية 
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القهر. 

ن�شان املقهور، من هذه الناحية، كائن  الإ

مزيف فقد هويته واأ�ش������اع اأ�ش������الته ووجد 

نف�ش������ه عارياً اأمام غربة نف�شه. وهو يحاول 

قنعة  �شاليب، ومن خالل خمتلف الأ ب�شتى الأ

اأن يجد هوية بديلة، واأن يح�ش������ل على وهم 

الوجاهة. التزييف الوجودي وما يقابله من 

اأقنعة مي�ص كل �شيء يف حياته، والنماذج عليه 

ل ح�رص لها. منط حياة املت�ش������لط، ثقافته، 

مو�شيقاه، لغته، و�ش������ائل لهوه وترفه، اأدواته 

واآلته، زيه ومالب�ش������ه. كلها جمال للمحاكاة، 

على يف الوجاهة، يحاول  وكلها ت�شكل املثل الأ

ن�ش������ان املقهور اأن ي�ش������ل اإليها، من خالل  الإ

على.  القرتاب من هذا املثل الأ

اإنها ثقافة ال�ش������تعرا�ص؛ فعامل التخلف 

والقه������ر متار�ص فيه ه������ذه الثقافة / ثقافة 

ال�ش������تعرا�ص، فالفئ������ة املحظي������ة يف ع������امل 

التخلف تبدد الرثوة القومية يف �رصاء �ش������لع 

الفخمة،  ال�ش������يارات  وتكدي�ش������ها:  الوجاهة 

ث������اث واللبا�ص، تكدي�ص املتاع  الفاخر من الأ

�ش������لي،  الذي ل يت������الءم مع منط احلياة الأ

وقد ل يتالءم حتى م������ع الظروف املناخية. 

موال ب�شكل ا�شتعرا�شي يف الولئم  تبديد الأ
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واحلفالت وال�شهرات. 



م�سطفى حجازي والنقد ال�سو�سيو ثقايف

95 2010 �شـــــــــــــــباط     557 العــــــــــــــدد 

اإن العامل املتخلف واملقهور م�شاب بعقدة 

الوجاهة واملظه������ر، يتحول كل كائن فيه اإىل 

خملوق يخف������ي ذاته؛ من اأجل الت�ش������رت على 

خوائه������ا الداخلي ب������كل ما ميك������ن اأن يبهر 

خرين ويثري غريتهم. وتلعب املراأة يف ذلك  الآ

قل دور  العامل، يف الفئة املي�شورة منه على الأ

زياء،  عار�شة الوجاهة/ على غرار عار�شة الأ

من خ������الل اإقبالها على ابتي������اع كل رموزها 

أداة توكيد  وو�ش������ائلها، تتح������ول اإىل جم������رد ا

املظاهر اخلادعة التي تخفي هزالً وجودياً 

خمفيا. اأما يف املدين������ة فاإن تطلعات الفئات 

أبناوؤها ويح�شلوا على  ال�شعبية؛ هي اأن يتعلم ا

وظائ������ف على غرار الطبق������ة ذات احلظوة، 

ه������ي يف اأن يتخل�ص ابن الكادح من �ش������قاء 

الكدح وظروف العمل ال�ش������يئة، هي الو�شول 

اإىل النجاح الف������ردي، اأي اخلال�ص الفردي. 

أو بع�ش������هم  يدفع الواحد من هوؤلء باأبنائه ا

اإىل العلم كي ي�شبحوا موظفني، اأو من ذوي 
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املهن احلرة ذات الوجاهة العالية.

ويذهب الناقد ال�شو�شيو ثقايف م�شطفى 

حج������ازي بعي������داً يف تبيان اأق�ش������ى حالت 

�ش������كل  تاأخذ  التماه������ي باملت�ش������لط؛ عندما 

ال�ش������تالب العقائدي. ويق�ش������د بذلك متثل 

واعتناق قيم النظام والن�ش������باط والمتثال، 

والقانون، وطاعة الروؤ�شاء الكبار. وهي قيم 

تخدم مبا ل �شك فيه م�شلحة ذلك املت�شلط، 

نها تعزز مواقفه وت�شون مكت�شباته. ولذلك  لأ

فهو ل يدخر و�ش������عا يف تدعي������م هذه القيم 

وغر�شها بالرتغيب والرتهيب على حد �شواء. 

وتلعب املدر�شة هنا دوراً حا�شماً يف غر�ص تلك 

القيم. ويلعب املعل������م املقهور دور قناة البث 

التي تو�ش������لها اإىل نفو�ص الطالب وتر�شخها 

يف �ش������مائرهم. فنم������وذج التلمي������ذ املث������ايل 

هو ذاك الرا�ش������خ املمتثل املجتهد امل�ش������تمع 

ن�شان املنقاد  املطيع املتلقي. هو باخت�شار الإ

أداة يف امل�ش������تقبل، لقاء  طفاًل كي يعد ليكون ا

�ش������يء من النجاح الف������ردي، وبع�ص مظاهر 

أة  الوجاهة املادية. اأما قيم ال�شجاعة واجلرا

دبية واملجابهة والثق������ة بالنف�ص والتعاون  الأ

اجلماعي، واخلال�������ص اجلماعي، واأما قيم 

التمرد والت�ش������دي والثورة، فهي فئات يجب 
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اأن حتارب.

ن�شان املقهور ماأ�شاته يف اأغانيه،  يجرت الإ

وق�ش�شه ال�ش������عبية، ومنا�شباته الجتماعية. 

وهو يف هذا الجرتار يجابه املاأ�شاة ويتحملها، 

ولكنه يتهرب منها ويتجرد عنها يف اآن معا. 



م�سطفى حجازي والنقد ال�سو�سيو ثقايف

962010 �شـــــــــــــــباط     557 العــــــــــــــدد 

ن�ش������ان املقهور واملقموع الذي ل ي�شتطيع  الإ

الحتج������اج والتم������رد، اأو حتى ل ي�ش������تطيع 

اجلهر بال�ش������كوى يعي�ص ماأ�ش������اته من خالل 

لم واملاآ�شي  ثام والآ ج�شده: اجل�شد حامل لالآ

ن�ش������ان املقه������ور عدوانية  جميعا. جتتاج الإ

من نوع خا�ص؛ فعو�������ص اأن يوجه عدوانيته 

وغ�شبه �شد قاهره وم�شتلب حريته واإرادته، 

يلجاأ اإىل تخريب املمتلكات العامة. 

يقبل ال�شباب املقهور على اإتالف كرا�شي 

النق������ل العام ومنا�ش������د املدار�������ص، واملرافق 

العام������ة للموؤ�ش�ش������ات، واإت������الف التجهيزات 

العامة يف الطرق، واقتالع �ش������جريات الزينة 

يف امل�ش������احات اخل�رصاء. فامليل اإىل اإتالف 

امللكية العامة واخلا�شة ب�شكل خفي؛ كتعبري 

حباط.  عن احلقد الذي ي�شاحب الغنب والإ

فف������ي ه������ذا ال�ش������لوك انتقام من �ش������احب 

أو انتقام من ذوي احلظوة  ال�شلطة/ املت�شلط، ا

املقربني من املت�ش������لط عموم������اً. فالعنف هو 

خر للقهر،، واإن العدوانية املدمرة  الوج������ه الآ

رهاب، واملح�شلة اأن العنف هو  هي قرينة الإ

رهاب.  خر للقهر والإ الوجه الآ

ن�ضان  ثقافة الهدر.. �ضيكولوجية االإ

املهدور 

ويتن������اول الناقد م�ش������طفى حجازي يف 

كتاباته اإ�ش������كالية ثقافة الهدر و�شيكولوجية 

ن�ش������ان املهدور، ا�ش������تكمال يف �شوء النقد  الإ

ال�شو�ش������يو ثقايف مل�رصوعه املو�ش������ع واملتميز، 

ن�شان املتخلف  املتعلق بالبحث يف م�ش������األة الإ

بوجه عام؛ وحمدداته وموا�شفاته و�شلوكاته. 

فاملو�شوع الذي يعنيه يف هذا املقام، هو هدر 

ن�ش������انيته  ن�ش������ان حتديداً مبعنى التنكر لإ الإ

وع������دم العرتاف بقيمته وح�ش������انته وكيانه 

وحقوقه. م������ن ذلك ميكن الق������ول اإن الهدر 

ن�شاين حالة لي�ش������ت نادرة، واإنها تتفاوت  الإ

أو  م������ن اإباح������ة اإراقة ال������دم يف فع������ل القتل ا

الت�شنيفات كحد اأق�شى، اإىل �شحب القيمة 

ن�ش������اين  والتنك������ر لها، مم������ا يجعل الكيان الإ

أو منعته وحرمته. وقد  يفقد قيمته ومكانته ا

يتخذ الهدر �شكل عدم العرتاف بالطاقات 

رادة  والكفاءات اأو احلق يف تقرير امل�شري والإ

احلرة وحتى احلق بالوعي بالذات، مما يفتح 

ألوان الت�شخري والتحقري  ال�شبيل اأمام خمتلف ا
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والتالعب واإ�شاءة ال�شتخدام. 

يرتاوح الهدر اإذا ما بني احلالت الفظة 

ال�ش������اخبة الت������ي تتخ������ذ طابع ه������در الدم 

أو  والت�شفية، وبني احلالت اخلفية املداورة ا
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املقنعة مبختلف التربيرات، التي ت�شحب حق 

ن�شان وكيانه. تلك هي  العرتاف باإن�شانية الإ

ن�شاين الذي ي�شتغل عليها  م�ش������احة الهدر الإ

الناقد م�ش������طفى حجازي. قد يكون الهدر 

مادياً اأو معنوياً اأو على م�شتوى احلقوق، اإل 

أنه يتم على خلفية من ال�شتباحة؛ اإذ ي�شقط  ا

الكي������ان ال������ذي متَّ اإبطال قيمته، في�ش������بح 

أو قاباًل للهدر دون �ش������عور من يقدم  مهدوراً ا

على دفع الهدر هذا بامل�ش������وؤولية. يفتح ذلك 

أم������ام خمتلف احتم������الت الت�رصف  املج������ال ا

ن�ش������ان اأو طاقات������ه، اأو حتى وعيه دون  يف الإ

ن�ش������ان  اللتف������ات اإىل النتائج، طاملا اعترب الإ

أو لي�ص ب�شيء.  أو �شاقطاً ا باطاًل ا

كم������ا جتل������ى اله������در يف نظ������ر الناق������د 

ال�شو�ش������يو ثقايف م�شطفى حجازي باعتباره 

حالة منقطعة ال�ش������لة مب�شاألة الدميقراطية 

خ������رية هناك  وغيابه������ا. يف ه������ذه احلالة الأ

خر وحرمت������ه مع التنكر  اعرتاف بكي������ان الآ

حلقوق������ه يف التعبري وامل�ش������اركة يف التقرير 

غي������اب  اأن  والواق������ع  امل�ش������ري.  و�ش������ناعة 

الدميقراطية ل ي�ش������بح ممكن������اً يف الواقع 

خر  العمل������ي، اإل حني يتم التنك������ر لكيان الآ

باعتباره طرفا و�رصيكا و�شاحب حقوق. على 

اأن له������ذا التنكر درجات، كم������ا هي درجات 

أو كيانياً،  أ بت�شفية اخل�شوم مادياً ا الهدر. تبدا

ألوان  اأو عزلهم واإق�شائهم، وتنتهي مبختلف ا

أو التحكم الناعم. يف هذه  التالعب اخلفي ا

خرية هناك ه������در جزئي لبد اأن  احلال������ة الأ

ي�ش������بب املعاناة واختالل التوازن الوجودي، 

زم������ات الكيانية على  ال������ذي يفتح �ش������جل الأ

اختالف درجات �شدتها. وهكذا فال�شتبداد 

أو منع  لي�������ص جمرد حج������ب للدميقراطي������ة ا

للحقوق، بل ه������و عالقة خمتلفة نوعيا تقوم 

خرين اإىل  ن�ش������اين لالآ على اختزال الكيان الإ

م�ش������توى »الرعية«، التي تعني لغوياً القطيع 
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غنام.  كبا�ص والأ من الأ

ألوان الهدر مبعنى انعدام العرتاف  تتعدد ا

أ�شكال وم�شتويات  ن�شان، وتتخذ ا باإن�شانية الإ

متفاوتة. ميكن على وج������ه العموم احلديث 

أو نوعي. اأما  عن هدر عام وعن هدر خا�ص ا

الهدر العام فهو ذاك الذي يطال �رصائح كربى 

من النا�ص، اأو حتى جمتمعات باأكملها. يدخل 

�شمن هذه الفئة حالت الطغيان وال�شتبداد 

�ش������وليات املتطرفة.  وحك������م املخابرات، والأ

والواقع اأن كل ع�ش������بيته هي اأ�شولية مبعنى 

حكام  التط������رف والقطيعة يف املواق������ف والأ

والعالقات. 
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ومن خالل الهدر العام اإ�شافة اإىل ما �شبق، 

هدر الطاقات وهدر الوع������ي وهدر الفكر. 

وكلها تولد ماآزق وجودية كربى ي�شعب على 

ن�ش������ان حتمل قلق وذعر جمابهة جحيمها،  الإ

ن�ش������ان حتمل  نه لي�ص من الي�ش������ري على الإ لأ

ن�ش������اين  جحي������م اأو ل يكون. ذلك الوجود الإ

خ������ر بقيمتنا  حمك������وم بالقيمة وباعرتاف الآ

الذاتي������ة كمدخل و�رصط �رصوريني لعرتافنا 

باأنف�شنا ومكانتها وقدرها واإيجابيتها. وهنا 

تدخل فئة من ذوي الفكر والطاقات املهدورة 

والوع������ي امله������دور يف املعان������اة الوجودية يف 

تذبذباته������ا ما بني الكتئاب واملرارة والتبلد، 

وب������ني التم������ردات الداخلية واحل������رب على 

الذات املعاقة يف كينونتها. 

وي������رى الناقد م�ش������طفى حج������ازي ويف 

أنه يف حالة  �ش������وء النقد ال�شو�ش������يو ثقايف؛ ا

الع�ش������بيات يقيد النتماء ويح�رص، وبالتايل 

يحجر عل������ى النط������الق يف امل������دى الكوين 

أو يغيب  الرح������ب. يتده������ور مفهوم الوط������ن ا

ما دام الوج������ود واملرجعية تظ������الن للقبيلة 

أو املنطقة. على اأن  أو الطائفة ا أو الع�ش������رية ا ا

ال�ش������تبداد حني ي�ش������ل حد الطغيان، يهدر 

ن�ش������ان وي�شادر حقه البديهي  حق انتماء الإ

ن�ش������ان غريباً يف وطنه  باملواطنة. ي�ش������بح الإ

فاقدا لل�شيطرة على جماله احليوي، وبالتايل 

حمروما من النطالق الواثق يف هذا املجال 

اإىل جم������الت اأرح������ب، وحمروم������ا كذلك من 

النغرا�ص الذي يوفر الثقة القاعدية بالكيان 

ح�شا�ص باملتعة. والإ

أ�ش������ا�ص اإىل منة  تتحول املواطنة من حق ا

اأو هبة، ميكن اأن ت�ش������حب يف اأي وقت. ذلك 

ن�شان امل�شتلب يف وطنه وجماله احليوي  اأن الإ

ل ميكن اأن يعط������ي، وبالتايل اأن يبني. يقنع 

حوال بالتفرج ال�شلبي يف حالة  يف اأح�شن الأ

ن�ش������ان لهدر  من الغربة. وقد ي�ش������تجيب الإ

مواطنيته وانتمائه يف اأن يت�ش������علك متنكراً 

ل�رصعية ال�ش������لطان ونا�شه، و�شول اإىل التنكر 

للوطن ذاته يف نوع من الهدر امل�شاد. اإل اأن 

أ�ش������د درجات الهدر امل�شاد قد تتخذ طابع  ا

أ  هدر الهيكل عليه وعل������ى اأعدائه، فيما بدا
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ي�شيع من �شلوكات تطرف جذري. 

ألوان اله������در العام ه������ذه تفر�ص املوت  ا

الكياين، فكيف ميك������ن عندها احلديث عن 

مناء والتحرير و�ش������ناعة امل�شري  التنمية والإ

واملكانة بني الأمم؟ واأما العوملة فاإنها بدورها 

ته������در النتماء من خ������الل م�رصوعها املوجه 
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اإىل ال�ش������باب حتديدا. اإنها حتاول �ش������لخهم 

عن هويتهم وانتماءاتهم واتباعهم باقت�ش������اد 

ال�ش������وق ف������وق الوطن������ي. اأي يف احلقيق������ة 

القت�ش������اد الذي يلغي الوط������ن، ويحل حمله 

رق������م احل�ش������اب امل�رصيف وبطاق������ة الئتمان 

كانتماء وهوية وحيدين. ذلك بالطبع مغاير، 

بل مناق�ص لالنفتاح الكوين وتنوع الثقافات 

م������ن موقع النتماء املت������ني واملنمى اإىل هوية 

أنها ته������در الوعي من خالل  وثقاف������ة. كم������ا ا

)24(
آليات ال�شتيعاب اخلفي.  ا

وي�ش������ري الناقد ال�شو�شيو ثقايف م�شطفى 

أن������ه اإ�ش������افة اإىل الهدر العام  حج������ازي، اإىل ا

ألوان من اله������در النوعي اأو اخلا�ص،  هناك ا

أبرز  مم������ا ي�ش������يع يف احلي������اة العامة. م������ن ا

الهدر العالئق������ي اأو عالقات الهدر. وهناك 

أة وال�شباب  الهدر اخلا�ص الذي ي�ش������يب املرا

والطفولة، وي�شاف اإليه الهدر الذاتي الذي 

ن�شادفه يف لوكات تدمري الذات يف مكانتها 

وقيمته������ا وحتقيق اأهدافها اأو م�ش������احلها، 

كما ن�ش������ادفه يف حالت املر�ص النف�ش������ي. 

أم������ا عالقات الهدر فه������ي متنوعة من حيث  ا

جمالتها ودرجات �ش������دتها. اإنها تتفاوت من 

اأق�ش������ى درج������ات الهدر يف جناي������ات القتل 

وت�شفية الغرمي، اإىل حالت الهدر يف املكانة 

والقيم������ة والدللة التي ت�ش������يع يف �رصاعات 

العم������ل واحلياة الزوجي������ة، تفاعالت احلياة 

املعت������ادة. وتاأخ������ذ ال�رصاع������ات ال�شيا�ش������ية 

العقائدية والدينية طابعا خا�شا من ال�شدة. 

يف �رصاع العالق������ات يف العمل والزواج، كما 

آلية الهدر من  يف خ�ش������ومات احلياة تن�شط ا

خر وت�ش������ييئه، حيث حتل  أ�ش������طرة الآ خالل ا

نزوة العدوان والفراق حم������ل نزوة الرتباط 

واللتقاء واحلب. ي�شحب التوظيف العاطفي 

)25(
ويحل حمله التوظيف العدواين.

أم������ا اله������در الذاتي فهو �ش������ائع بدوره  وا

�ش������كال: ق������د يهدر  ويتخ������ذ العدي������د من الأ

ن�ش������ان م�ش������احله، اأو مكانته، اأو موارده.  الإ

مر طابع ا�شطرار التكرار من  وهنا يتخذ الأ

أو يكرر  ن�شان يكرر التجارب الفا�شلة، ا قبل الإ

توريط ذاته يف ماآزق تكلفه خ�شارة يف مكانته 

أو �ش������معته اأو م�شاحله. اإننا يف كل احلالت  ا

باإزاء �ش������خ�ص يعاين من »ع�ش������اب الف�شل«. 

وهو مدفوع اإىل هذا الف�ش������ل بدوافع لوعية 

لتدمري ال������ذات وعقابها. ويرافق ذلك الهدر 

الوجودي الناجت عن التهمي�ص الذاتي. 

أ�ش������خا�ص  ويف حالت اأكرث خفاء هناك ا
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يه������درون اإمكاناته������م وطاقاته������م، ويبددون 

حياته������م من خالل مي������ل داخلي دفني لعدم 

أ�ش������خا�ص حمظور عليهم ذاتيا  النجاح. اإنهم ا

النجاح / ب�ش������بب فعل قوى نف�شية ل واعية 

وقاه������رة. جنده������م يجرج������رون حياتهم يف 

اأي م�رصوع ينخرطون في������ه دون التمكن من 

الو�شول اإىل نهايته. وهم يف ذلك ي�شت�شلمون 

للعطال������ة والعج������ز. ه������ذه القوى النف�ش������ية 

كرث تواط������وؤاً مع القمع  ال������ال واعية ه������ي الأ

الجتماعي، الذي متار�ش������ه نظم ال�شتبداد 

ال�شيا�ش������ي والجتماع������ي. هن������اك حتال������ف 

وطيد وت������اآزر متبادل بني قوى القمع والهدر 

اخلارجية وقوى ال������ذات الداخلية، كالهما 

)26(
يلتقيان ويتاآلفان. 

وي�ش������يف الناق������د م�ش������طفى حجازي، 

لوان من الهدر ل ت�ش������كل تعدادا  اأن تل������ك الأ

أو  ح�رصيا. هن������اك اأخرى غريه������ا خارجية ا

ذاتي������ة، �رصيحة جلي������ة، اأو خفية مداورة، اأو 

غام�ش������ة ول واعية. كذلك اأن الع�ش������بيات، 

�شوليات تطارد كل من ت�شول له نف�شه  كما الأ

اخلروج عن الولء للع�شبية، باعتباره عقوقاً 

اأو �شاللً ي�شتحق النبذ والطرد، و�شول اإىل 

�شولية  اإهدار الدم. ذلك اأن الع�شبية، كما الأ

تبنيان قوتهما ومنعتهما على الولء والتبعية 

املطلقت������ني. اإنهما ل يتحمالن اأي ت�ش������كيك 

نه يه������دد كيانهما ذاته، ال������ذي يفتقر اإىل  لأ

املناعة الذاتية املتين������ة. ول مكان عند هذا 

مناء. ذلك  ي حديث يف التنمية والإ احل������د لأ

اأن اله������در يتوالد متام������ا كالقهر: كل مقهور 

�ش������وف يقهر من هم دونه ل حمالة حني تتاح 

له الفر�شة. وكل �ش������حية لت�شلط ما �شيعيد 

اإنتاج هذا الت�ش������لط من خالل ت�ش������لطه على 

�ش������عف منه. وكل اإن�شان مهدور  �شحاياه الأ

�شيهدر ماعداه من نا�ص وموؤ�ش�شات وموارد. 

ذل������ك اأن من تعر�ص كيانه للقهر ل ميكن اأن 

)27(
يبني. 

يوؤكد الناقد م�ش������طفى حجازي على اأن 

التع�ش������ب يق�شي على التناق�شات الداخلية 

أم������ام التن������وع والتف������اوت  ويو�ش������د الب������اب ا

والخت������الف؛ مع������ززا بذلك يق������ني قطعية 

�ش������واب اجلماعة و�ش������مو كيانه������ا والفخار 

أن������ه يوق������ع الفكر  يف النتم������اء اإليه������ا. اإل ا

والوعي يف النغالق، ويح������ول دون انطالق 

طموحات ال�ش������تقالل والتغي������ري والتجاوز. 

ويف كل ه������ذه احل������الت جتد الع�ش������بية يف 

حلمة التع�ش������ب والن�شطار النفعايل مربراً 
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حلروبها و�رصاعاتها امل�رصوعة. وما يوؤذى يف 

هذه احلالة ه������و الكيان الوطني ذاته، حيث 

يزي������د من تفاق������م فقدان املناع������ة الوطنية، 

وهدر املوؤ�ش�ش������ات الذي يحدث حني تطغى 

الع�شبيات على الوطن. 

فاملوؤ�ش�ش������ات تتح������ول اإىل مناط������ق نفوذ 

تب������اع. ولذلك فاإن  ومغ������امن، توزع عل������ى الأ

العالقة بني الع�شبيات وموؤ�ش�شات املجتمع؛ 

هي عالقة �رصاع على النفوذ واملغامن، ولي�ص 

عالقة تقوية وتعزيز لهذه املوؤ�ش�ش������ات التي 

ي جمتمع، وت�ش������كل  توؤط������ر القوى احليوية لأ

مرتكز متانة الن�شيج الجتماعي، وح�شانته 

وفاعليته ومنائ������ه. ذلك لون اآخر خطري من 

أو  أل������وان الهدر. كيف اأن يك������ون هناك بناء ا ا

مناء يف هذه احلالة؟ هكذا يت�ش������اءل الناقد 

 )28( 
م�شطفى حجازي.

على اأن حلالة الهدر والغرق يف الكتئاب 

خر الذي يبقى  والتلذذ املازو�شي به، وجهها الآ

نا�شطا حتت رماد الر�شوخ والعجز والركود. 

وهو يتمثل باحتق������ان العنف الذي ميكن اأن 

ينفجر حني ي�ش������اب قمقم القمع واحل�شار 

أفع������ال تدمريية، ل  بالوه������ن، متخ������ذاً ردود ا

أن�������ص اإىل الظواهر واطماأن  تفاج������ئ اإل من ا

اإىل �شكون الر�شوخ اخلادع. قد يك�شب الهدر 

أو  وما ي�شنده من نزوة املوت والتدمري جولة ا

جولت، وقد ينت�رص وي�ش������تمر لفرتات تطول 

أنه ل يتكر�ص ب�ش������كل نهائي.  أو تق�������رص، اإل ا ا

فاحلياة جت������دد ذاتها، ومن هنا مربر الوعي 

آليات������ه، والوعي بالطاقات  ألوانه وا بالهدر وا

احلية التي متكن تعبئتها ملقاومته وتغيريه. 

اخلال�ضة.. من ثقافة القهر والهدر 

جناز  اإىل ثقافة االإ

وانطالق������ا مما �ش������بق، نخل�������ص اإىل اأن 

الناقد م�ش������طفى حجازي، تناول يف �ش������وء 

معطي������ات النقد ال�شو�ش������يو ثقايف اإ�ش������كالية 

ثقاف������ة احل�ش������ار وثقاف������ة القه������ر والهدر 

أ�شباب التخلف التي  باملعاجلة، فوقف على ا

أف������رزت مثل تلك الظواه������ر يف املجتمع، ثم  ا

أ باملنهج ذاته/ ال�شو�شيو ثقايف عوامل  ا�شتقرا

التطور والنه�ش������ة، وقدم احللول والبدائل. 

جناز«بدي������اًل. وعليه  فدع������ا اإىل ثقاف������ة »الإ

أنه مل تنه�ص اأمة  ميكن اأن نخل�ص بدورنا اإىل ا

من الأمم، قدميا اأو حديثا، اإل انطالقاً من 

جناز« والعمل تبعا لنامو�شها.  تبني »ثقافة الإ

جناز هي التي حتدد الهوية واملكانة،  ثقافة الإ

أ�شا�شاً ال�رصف املهني يف مقابل  وال�رصف هو ا

�رصف املكانة والقرابة يف الع�شبية. 
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جناز، تت�شكل  ويف ثقافة �شو�ش������ولوجيا الإ

أو بن������اء ل يرى املرء من مفهوم  قاعدة مناء ا

أو ت�ش������ور اإل باعتب������اره كائنا منجزا  لذاته ا

يح�ش������ن تنمي������ة طاقاته وتوظيفه������ا. كما اأن 

�ش������ناعة امل�شتقبل قائمة على اجلهد الذاتي 

واجلماعي مبا فيه م������ن جتديد واإبداع. يف 

جناز تتحدد املكان������ة انطالقاً من  ثقاف������ة الإ

اجل������دارة وحدها. اجلدارة هي املرجعية يف 

احلكم والتقومي والمتيازات. ذلك اأن ثقافة 

جناز تقوم على معادلة الكفاءة، التعاقد،  الإ

جناز، املكت�ش������بات. من هنا التناف�ص على  الإ

القت������دار الذات������ي الذي ي�ش������من وحده، يف 

عامل الق������وة والقدرة الذي نعي�ص فيه، املكانة 

واحلقوق واملكت�ش������بات، بذلك وحده تنه�ص 

الأمم احلية راهناً وم�شتقباًل. 

ومن هنا ي������رى الناقد ال�شو�ش������يو ثقايف 

م�ش������طفى حجازي؛ كي������ف اأن ثقافة الولء 

للع�ش������بية ل تفع������ل �ش������وى ه������در الطاقات 

والكف������اءات التي طاملا اعتربت ثانوية. تهدر 

كرث حيوي������ة وعطاء على مذبح  الطاق������ات الأ

الولء والتبعية. وهك������ذا تهم�ص فئات كبرية 

م������ن ذوي الكف������اءات، حتى الن������ادرة منها، 

وتدفع اإىل املنفى الداخلي اأو اخلارجي، مامل 

تق������دم فرو�ص الولء وبراه������ني التبعية التي 

ل يداخلها �ش������ك. يقرب املوال������ون ولو كانوا 

جناز املتدين،  من ذوي الكفاءات الرديئة والإ

بينما تهدر الطاقات الوطنية الثمينة. ثقافة 

الولء ه������ي ثقافة الهدر ذاته. واأما املبعدون 

حباط  أو املنف������ون من الكفاءات فيجرتون الإ ا

واملعاناة، وي�ش������تعل يف نفو�شهم الغ�شب على 

واقع احل������ال. وهي حالة كفيل������ة باأن حترق 

مكان������ات ذاتها، التي توظ������ف يف احتقان  الإ

ح�شا�ص بالالجدوى،  النفو�ص يف حالة من الإ

جن������از والبناء  ب������دل م������ن اأن توظ������ف يف الإ

والنماء.

وانطالق������اً من حتليله ونقده ال�شو�ش������يو 

الثقافي������ة  ثق������ايف، لح������ظ يف منظومتن������ا 

نتاج العلمي  والفكري������ة؛ كيف تفر�ص على الإ

ن�ش������انية قي������ود كثرية، وخطوط  يف العلوم الإ

حمراء متزايدة، حي������ث مينع على الباحثني 

املتفاقمة  الجتماعي������ة  امل�ش������كالت  تن������اول 

نها  واحلديث عنها، وكاأن بحثها ف�شيحة؛ لأ

تقارب ال�ش������حية فعلي������اً يف واقعها. وهكذا 

يدفع الباحثون اإىل التلهي بق�ش������ايا جانبية 

نه مطلوب  ثانوية ل مت�ص امل�شكوت عنه. ولأ

بقاء على �ش������رت العري الكياين؛ من خالل  الإ
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احلفاظ على ورقة التني التي ت�شرت العورات 

الجتماعي������ة، وبالتايل ع������وراً نظم التجرمي 

والتحرمي والتكفري واحلجر والتطفيل. 

وهكذا ت�ش������يع جهود جي������ل باأكمله من 

الباحث������ني يقت�������رصون على تناول الق�ش������ور 

والتفاه������ات؛ الت������ي متالأ الكت������ب اجلامعية 

داب  الآ كادمي������ي يف  الأ البح������ث  وجم������الت 

ن�شانية، ول ت�شتخدم لغري اأغرا�ص  والعلوم الإ

الرتقي������ة. واإذا ح������دث اأن متك������ن اإبداع من 

ف������الت من هذه البني������ة املتحكمة بالعقل  الإ

�رصة للفك������ر، فاإن الرقابة له باملر�ش������اد  والآ

على م�ش������توى الن�رص والتوزيع، حيث تفر�ص 

على املوؤل������ف والنا�رص قيوداً كبرية؛ تتمثل يف 

اأمزج������ة املاليني رقيباً م������ن املعوقني فكرياً، 

م������ن املحي������ط اإىل اخلليج وم������ن طنجة اإىل 

بداع  جاكرت������ا. مما يوؤدي اإىل م������وت هذا الإ

يف �ش������ناديق احلاويات ويف امل�شتودعات يف 

املحطات الربية، واملوانئ البحرية واجلوية. 

ولهذا يعاين العامل العربي من انخفا�ص عدد 

ن�ش������انية  دبي������ة والفنية والعلوم الإ الكتب الأ

ب�شكل �شارخ عن امل�ش������تويات العاملية، بينما 

تزداد غزارة اإنتاج الكتب الدينية التي حتجر 

وجترم وتكفر وتطم�ص جذوة احلياة.

وتتحال������ف تر�ش������انة الرقاب������ة، ويتدخل 

أنف�شهم حماة للدين والوطن،  الذين ن�ش������بوا ا

و�شياء على عقول النا�ص واملعوقني فكريا  والأ

نتاج  وحرا�������ص املعابد مل�ش������ادرة الكت������ب والإ

الفك������ري والثق������ايف، وحماربت������ه بال�ش������بهة، 

واإطالق تهم خيانة الوطن والتكفري وامل�شا�ص 

بالعفاف والأخالق. وكل ما مي�ص ثقافة القهر 

واله������در وثقافة الولء من قريب اأو من بعيد 

ممنوع. وبهذا تهدر الق�شايا الكربى ويهم�ص 

النا�ص الفكر ويتعطل امل�شتقبل. يهدر الفكر 

الثقيل الفعال واخل�شب، ويكتفي بالوجبات 

اخلفيفة الثقافية والوجبات الفكرية ال�رصيعة 

عدمية القيمة الغذائية. 

ويف �شوء النقد ال�شو�شيو ثقايف، يخل�ص 

أنه ونتيجة  الناقد م�ش������طفى حج������ازي اإىل ا

لهذا الهدر والقهر واحل�ش������ار الثقايف، تهدر 

فكار التي ت�ش������نع الع������امل والتغيري  وتقهر الأ

والتنوي������ر. فكل من ي�ش������اهم يف بن������اء كيان 

أو اعتبار،  مة مل يعد يقام له وزن ا الوط������ن والأ

مع حلول ثقافة ال�شتعرا�ص والولء، وحلول 

ثقافة الرثوة بدل ثقافة الثورة والنتفا�ش������ة 

قالع احل�ش������اري، ومع حلول  الفكري������ة والإ

�شهم ووجهاتها، حمل  ر�ش������دة والأ امللكية والأ

الحرتام والتبجيل العلمي والفكري. 
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اإن ال�صيد اأول ال�صناعات ال�رضورية، عّدد منافعه العرب القدماء وغريهم، 

مبا له ف�صائل جمة، ومالذ ممتعة، وحما�صن بينة، وخ�صائ�س يف نزاهة النف�س 

ريحي������ة، واملنافع الظاهرة  وترفعها عن الدنايا، به ي�ص������تفاد يف الن�ص������اط والأ

والباطنة، واملران والريا�ص������ة واخلفوف واحلركة، وانبعاث ال�ص������هوة، وات�صاع 

مثال ال�صائرة،  داب البارعة، والأ و�صاب مع ما فيه من الآ اخلطوة، واأمن من الأ

خبار املاأثورة. ويف بحثنا هذا �ص������وف نتحدث  وم�ص������ائل الفقه الدقيق������ة، والأ

باحث يف تاريخ العلوم الطبية- ع�شو اجلمعية ال�شورية لتاريخ العلوم. ❁

ò

علم اجلوارح والبيزرة

�سالمي يف الرتاث العربي الإ

❁
د. حممد يا�رس زكور
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ع������ن جوانب من ال�ص������يد يف الرتاث العربي 

�ص������امي, مبتدئني بالتعرف على مفردات  الإ

ل بد منها يف علومه, ثم بع�ض املوؤلفات التي 

كتبه������ا املتقدمون فيه, م������ع وقفة مطولة يف 

بي بكر  أو البزدرة( لأ علم اجلوارح والبيزرة )ا

 وفيه نقدم م������ا قيل عن البازي 
)1(

القا�ص������مي

مرا�ض املهلك������ة له, ثم  ب�ص������كل خا�������ض, والأ

نتع������ّرف على اأول من لعب بالطري, وامتحان 

ال�صواري عند ابتياعها. 

تعاريف

اجلوارح: تق������ع على ذوات ال�ص������يد من 

ال�صباع والطري, وال�صواري تقع على ما ُعلِّم 

منها, واحلكل يقع عل������ى العجم من البهائم 

والطي������ور. قال اهلل تع������اىل يف كتابه العزيز: 

)2(
»وما علَّمتم من اجلوارح ُمَكلِّبني«. 

أو الب������زدرة(: ه������و علم  عل������م البي������زرة )ا

يبحث يف اأح������وال اجلوارح, من حيث حفظ 

�ص������حتها, واإزالة مر�صها, ومعرفة العامات 

الدالة على قوتها يف ال�ص������يد و�صعفها فيه, 

)3(
ومو�صوعه وغايته ظاهرة.

جاء يف »مقايي�ض اللغة«: البيزرة  خ�صبة 

 التي يدّق بها, ول������ذا قال اأو�ض: 
)4(

������ار الَق�صّ

باأيديه������م بيازير.. ويقال بزرته بالع�ص������ا اإذا 

)5(
�رضبته بها.

وجاء يف ل�شان العرب لبن منظور:

������ار الّذي يدق به.  البيزر: خ�ش������ب الق�شّ

والبيزار ال������ذي يحمل الب������ازّي. ويقال فيه 

البازيار، وكالهم������ا دخيل. وقال اجلوهري: 

البي������ازرة جمع بيزار وهو معرب بازيار؛ قال 

الكميت:

ال���غ���ب���ار ����ض���واب���ق���ه���ا، يف  ك���������اأّن 

�����ض����ق����ور ت�����ع�����ار������س ب����ي����زاره����ا

الباز: لغة يف البازي؛ قال ال�شاعر:

ك����اأّن����ه ب����از دج�����ن، ف����وق م��رق��ب��ة

جّلى القطا و�ضط قاع �ضملق �ضلق

أبواز وبيزان. وجمع البازي بزاة،  واجلمع ا

)6(
وكان بع�شهم يهمز الباز.

أ�ش������هب الدمريي يف تعريف  ولقد ا  

الب������ازي لغة فقال يف كتاب������ه »حياة احليوان 

)7(
الكربى«:

الب���ازي: اأف�شح لغاته بازي خمففة الياء، 

والثاني������ة باز، والثالثة بازّي بت�ش������ديد الياء. 

حكاهما ابن �ش������يده، وهو مذكر ل اختالف 

في������ه، ويقال يف التثنية بازي������ان، ويف اجلمع 

ب������زاة؛ كقا�ش������يان وق�ش������اة. ويق������ال للبزاة 

وال�ش������واهني وغريهما مما ي�ش������يد �شقور، 

ولفظه م�شتق من البزوان وهو الوثب. وكنيته 
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أبو لحق، وهو من  أبو البهلول وا �شعث وا أبو الأ ا

أ�ش������د احليوانات تكرباً واأ�شيقها خلقاً. قال  ا

 يف عجائب املخلوقات: قالوا اإنه 
)8(

القزويني

أ  أنثى وذكرها من نوع اآخر كاحلدا ل يكون اإل ا

أ�شكالها، وفرخ  وال�ش������واهني، ولهذا اختلفت ا

البازي ي�ش������مى َغطريفا، وي�������رصب بالبازي 

املثل يف نهاية ال�رصف كما قال ال�شاعر: 

ب��ع��ل��م ع���ل���م  ذو  اع���ت���ز  م����ا  اإذا 

ب���اع���ت���زاز اأوىل  ال���ف���ق���ه  ف��ع��ل��م 

كم�ضك وال  ي���ف���وح  ط��ي��ب  وك����م 

ك���ب���از وال  ي����ط����ري  ط������ري  وك��������م 

الَغطريف: فرخ البازي، والذباب، وال�شيد 

ال�رصيف وال�شخي، اجلمع غطارفة.

يف اأ�ضوات بع�س الطيور والبازي

ْ�رَصة  مار للنعامة، ال�رصَّ ، الزِّ
)9(

ِليم الِعرار للظَّ

للبازي، والَغْقَغَقة لل�ش������قر، وال�شفري للن�رص، 

 ،
)10(

الهديل والهدير للحمام، ال�شجع للقمري

العندلة للعندلي������ب، اللقلقة للقلق، البطبطة 

للبط، الهده������دة للهدهد، القطقطة للقطا، 

، ال�شق�ش������قة للع�ش������فور، 
)11(

التزقيب للُمّكاء

النعيق والنعيب للغراب قال بع�ش������هم نعيقه 

)12(
باخلري ونعيبه بالبني.

يف تق�ضيم اأماكن الطيور

اأما املكان الذي يهياأ للبازي من اخل�شب 

وغريه في�ش������مى »الَكنَْدرة«، وج������اء يف »فقه 

 
)13(

اللغة«:

اإذا كان م������كان الط������ري على �ش������جر فهو 

َوْك������ر، فاإذا كان يف جب������ل اأو جدار فهو َوْكن، 

ف������اإذا كان يف ِكنٍّ فهو ُع�ص، ف������اإذا كان على 

ْدحي للنعام  ر�������ص فهو اأفحو�ص، والأُ وجه الأ

�َشن احلمامة الذي حت�ُشن فيه  خا�شة وحِمْ

على بي�ش������ها، امِليَقعة املكان الذي يقع عليه 

البازي.

الكت���ب املوؤلفة يف اجل���وارح واللعب 

)�4(
بها وعالجاتها

تع������ددت كث������رياً املوؤلفات التي و�ش������عها 

العرب وغريهم يف عل������م اجلوارح والبيزرة، 

منها؛ كتاب اجلوارح وال�ش������يد لعبد اهلل بن 

املعتز بن املتوكل بن املعت�ش������م بن الر�ش������يد 

املهدي، وكتاب اجلوارح لبن البازيار حممد 

بن عب������د اهلل بن عم������ر البغ������دادي، وكتاب 

حم������د بن الطيب  اجل������وارح وال�ش������يد بها لأ

ال�رصخ�ش������ي ، وكت������اب اجل������وارح واللعب بها 

بي دلف قا�ش������م بن عي�شى العجلي، وكتاب  لأ

البزاة للفر�ص، وكت������اب البزاة للرتك، وكتاب 

البزاة لل������روم، وكتاب الب������زاة للعرب، ومنها 

بي  أي�شاً كتاب: »اجلوارح وعلوم البزدرة« لأ ا
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بكر بن يو�شف القا�شمي، وعنه اأخذنا معظم 

بحثنا هذا.

�شورة رقم: 1. 

يف البازي

قبل اأن ن�ش������تعر�ص ما قي������ل عن البازي 

يف كت������ب القدماء ل بد م������ن التعرف عليه؛ 

أو Falcon؛  فهو بالالتيني������ة Goshawk ا

وهو طائر يُ�ش������اد به، اأحمر العينني، اأ�شفر 

أ�شود اإىل حمرة(، اأدب�ص  أ�ص )ا أ�شفع الرا الرجلني، ا

الظهر )اأحمر م�رّصب( والكتفني واجلناحني 

أبي�ص ال�ش������در مع تو�ش������يم. وهو  والذن������ب، ا

أبو لحق، و�ش������قر باز  باز وبازي، ولويحق وا

 )15(
و�شاهباز، ودوبرادران.

 اأما القا�ش������مي يف كتاب اجلوارح وعلوم 

الب������زدرة فيتحدث مطولً ع������ن طبيعة هذا 

 
)16(

الطائر، فيقول:

ذك������ر الثقات من الرواة من اأهل املعرفة، 

 ق������ال للحكم������اء 
)17(

اأن ال�ش������كندر الروم������ي

أريد اأن تعرفوا يل  املختلف������ني خلدمته يوماً: ا

طبيعة البازي واأمرا�شه العار�شة له، وعالمة 

كل مر�ص ودوائه، وهل طبيعة البازي تقارب 

أيها امللك اإن اهلل تعاىل  دمي؟ قالوا: ا طبيعة الآ

أربع طبائ������ع؛ الدم، واملرة  دمي من ا خل������ق الآ

ال�ش������فراء، واملرة ال�شوداء، والبلغم. والبازي 

و�ش������ائر الط������ري والبهائم خلق������وا من ثالث 

طبائ������ع؛ دم، وريح، وبلغ������م، فالطري والبهائم 

التي تاأكل احلب واحل�شي�ص وامليتة واجليفة 

خلق������وا من طبيعتني؛ ال������دم والريح. والطري 

الذي ي������اأكل اللحم احل������ي ول يغذي بغريه؛ 

كالبازي وال�ش������اهني وال�شقر، وال�شائدة من 

الطري، وجميع ال�شواري والبا�شق، خلقوا من 

ثالث طبائع؛ من الدم، والريح، والبلغم.
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�شورة رقم:2، 3.

يف  املميت���ة  مرا����س  االأ عالم���ات 

البازي

اأمرا�������ص احليوانات، والب������ازي، منها ما 

نذار، اأي لي�ص بخطر وعالجه  يكون جّيد الإ

نذار، لذلك  �ش������هل، ومنها ما يكون �ش������يِّئ الإ

فّرق القا�شمي يف كتابه بني احلالتني وو�شف 

العالمات املنذرة بالهالك يف البازي ب�ش������كل 

مف�ش������ل، وهي عالم������ات امل������وت، بقوله يف 

 
)18(

ا�شتف�شار ال�شكندر:

أريد اأن توجدوا يل عالمات  ق������ال امللك: ا

العلل الت������ي تعر�ص للبازي، وم������ا يع�رص من 

برئه، وما ي�ش������هل، وعالم������ة كل علة، قالوا: 

أي������ت عيني البازي تنتفخ وهو ي�ش������فق  اإذا را

بجناحيه كاأنه يريد الوثوب ل�شيد وهو يقلق 

فهو من عالمات امل������وت. واإذا راأيت البازي 

�ش������اعة بعد 
 )19(

يق������يء ُطعمه ثم يفتح َمنْ�رِصه

اأخرى كما تفتح الدجاج������ة منقارها ويلهث 

ويرخ������ي جناحيه، تلك عالم������ة املوت. واإذا 

أربع ري�ش������ات  أي������ت البازي يقوم بني كتفيه ا را

 ُطعَمه ويفتح من�رصه فاإنها عالمات 
ّ

ول يع������رب

امل������وت. واإذا راأيت البازي ت�ش������غر عيناه ثم 

خرى وينف�ص  ينقلب بيا�ص اأحدهما دون الأ

بدنه يف كل يوم فتلك عالمة املوت، وت�شمى 

ه������ذه العلة بالرومي������ة قربو�������ص. واإذا راأيت 

البازي كاأنه قد �ُش������ِكَب عليه املاء البارد ول 

يعرّب طعمه ورمبا فتح فاه كما تفتح الدجاجة 

منقاره������ا عند امل������وت وميد رجل������ه اليمنى 

ويقب�������ص الي�رصى فتلك عالم������ة املوت. واإذا 

راأيت البازي يجمع كتفيه ويدخل بع�شها يف 
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 )20(
بع�ص ثم ميتد �رصيعاً وينقلب على َكنَْدَرته

م������راراً فتلك عالم������ات امل������وت. واإذا راأيت 

البازي يفتح فمه مرة بعد اأخرى على الدوام 

وي�ش������رتخي وي�شطرب فاإنها عالمات املوت. 

أيت������ه يحلّ������ق كتفه الأمين ثم يقّي�ش������ه  واإذا را

ول يقدر اأن يق������وم عليها وي�رصب بجناحيه 

عل������ى جنبه فتلك عالمة امل������وت. واإذا راأيت 

الب������ازي يقلق ويختلج متتابع������اً فتلك عالمة 

املوت. واإذا راأيت البازي ينتف�ص كما ينتف�ص 

املحموم ثم يق������ع من َكنَْدَرت������ه فتلك عالمة 

املوت. واإذا راأيت الب������ازي قد اأخذه اخُلنَاق 

 هو 
)21(

الياب�ص فهو مي������ت ل حمالة، واخَلنان

اخُلنَاق، وعالم������ة اخُلنَاق الياب�ص اأن البازي 

اإذا حلقه ذلك يهزل عليه ول ي�شعد بطعمه، 

والبازيارية ي�شمونه النَف�ص، واخلناق الرطب 

أ، وعالمته  اإذا عول������ج البازي منه �ش������ّح وبرا

اأن البازي ي�ش������من عليه، وي�شعد يف ُطعمه. 

واإذا راأيت البازي قد حلقه النف�ص ال�شديد، 

ر�ص  و�شاح ورفع جناحه الأمين ثم جّره على الأ

فتل������ك عالمة املوت. واإذا راأيت البازي يلوي 

عنقه ثم ل يق������در على رده وبقي من طعمه 

القطع������ة والقطعتني من اللحم فتلك عالمة 

املوت.

تغذية البازي

م������ن ل يع������رف اأن املع������دة بي������ت الداء، 

واحلمية راأ�ص الدواء؟

مرا�ص   ك������ذا البازي ف������اإن كثرياً م������ن الأ

ت�شيبه ب�ش������بب طعامه، وقد �رصح القا�شمي 

أ�ش������باب هذه العل������ل ليتجنبه������ا البازيار، ثم  ا

يتط������رق اإىل الطريقة املثلى يف تغذية البازي 

يف مراح������ل عم������ره وخالل تدريب������ه، فيقول 

متابع������اً ما دار بني احلكماء وال�ش������كندر يف 

)22(
ذلك:

أيها املل������ك اأن الب������ازي اإذا كان  واعل������م ا

مطلَقاً لنف�ش������ته يف ال�شحراء مل يت�شلط عليه 

وجاع لت�ش������لطها علي������ه اإذا كان ربيباً عند  الأ

نه يف الربي������ة اإذا اأكل طعمه حلّق  دمي، لأ الآ

 يف مو�ش������ع ي�ش������توفقه 
)23(

يف الهواء ثم َكنَْدَر

فينه�ش������م طعم������ه، واإذا كان حمبو�ش������اً عند 

دمي يطعمه يف غري الوقت الذي ي�شتوفقه  الآ

البازي فلهذا ل ي�ش������توفق طعمه، واإذا ه�شم 

كان ه�شمه له غري اله�شم الطبيعي. ونحن 

ن�رصح للمل������ك كيف يكون ب������دء علل البازي 

أ�ش������بابها لرياعيها ويتجنبها، لتدوم �شحة  وا

البازي وتقّل اأوجاعه.

أ�ش������بابها من قبل  واعلم اأن ب������دء علله وا
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نه اإذا طعم يف غري وقت الطعم لياًل 
طعمه، لأ

ول واغرّت  أو نهاراً ومل يكن قد نظف طعمه الأ ا

بازياُره ب�ش������هوته الكاذبة ونهو�شه اإىل اللحم 

أورث������ه ذلك التدبري  عن������د معاينته فيطعمه، ا

التَُّخم، وحدثت فيه اأمرا�ص �شعبة، و�شعفت 

نه اإذا اأطعمه على غري 
طبيعته عن اللحم، لأ

 فقد اأدخل طعماً نيئاً على طعم ن�شيج، 
ٍ

نَْقي

فيعقبه التخم������ة، ول يغذوه طعمه، بل يهيج 

أ�ش������بابها. واإذا قّدر  عليه العلل ويكون اأوفى ا

أوانه ووقته من �ش������اعات  طع������م الب������ازي يف ا

النهار والليل �ش������ّح البازي واعتدلت طبيعته 

وقويت نف�شه وتفلّى ون�شط وطلب ال�شيد.

قال امللك: اأو�شحوا يل كيف يكون اإطعام 

الب������ازي، وكم مقدار طعم������ه، والزمان الذي 

ينه�ص فيه طعمه، قال������وا: قد ُعلم اأن اليوم 

أربٌع وع�رصون �شاعة م�شتوية، فاجعل  والليلة ا

طع������م البازي يف ه������ذا املقدار م������ن الزمان 

خرى يف اآخر  مرت������ني؛ اإحداهما بك������رة، والأ

النه������ار، واإن مل يحتمل البازي الطعم اإل مرة 

واحدة فاأطعمه من القوت اإىل القوت، ويكون 

الطعم عل������ى مقدار ما عودته وبح�ش������ب ما 

أي�ش������اً، فاإن اأعطيته الطعم  حتتمله طبيعته ا

مرتني يف اليوم الواحد فليكن الطعم الأخري 

ه اإىل ثالث �شاعات  ّ
أنه ي�ش������رب بقدر ما تعلم ا

أكله  مي�ش������ني من الليل ويكون قد �ش������بع مبا ا

ل�شّت �ش������اعات، ويقف ثالث �ش������اعات اأخر 

متام الثني ع�رص �شاعة ُخلواً مما كان معه. 

ف������اإن كان الب������ازي فرخ������اً فاأطعمه من 

بكرة فاإنه ل �ش������رب له ولي�ص طبيعته كطبيعة 

الُقْرنَ�������ص، ول تعطيه الغ������ذاء بالتمام لئال 

يق�رص ع������ن تعبريه فيكون �رصاً له، بل تعطيه 

الطعم قلياًل حتى ياألف ما تريد منه وي�شتمر 

علي������ه، ثم تنقله بعد اأن يعتاد مما تعطيه اإىل 

عم.  مقدار ما �شئت من الطُّ

واإن كان الب������ازي مقرن�ش������اً فاأطعمه اإذا 

م�ش������ى من النهار �ش������اعتان، فاإن كان �شعب 

العريك������ة فاألزمه ال�ش������هر، ويحمل على اليد 

لي������اًل ونهاراً، ويك������ون حمله لياًل يف �ش������وء 

عوام ويف  ، وحمله نهاراً ب������ني الأ
)24(

ال�������رصاج

�ش������وات العالية،  �ش������واق وحيث تك������ون الأ الأ

أو  وتك������ون عيناه خميطتني بخيط م������ن الَقّز ا

أربع �شاعات  من الكّتان، ويعطيه الطعم على ا

 من البزاة، 
)25(

من النهار، وهذا تدبري البدري

 لطعمه ها�ش������ماً له 
)26(

أيته م�ش������تمرئاً فاإن را

فِزْده على قدر البلد والهواء و�رصعة ه�شمه 

لطعمه، ول تعطيه الطع������م اإل دفعة واحدة 



�سالمي علم اجلوارح والبيزرة يف الرتاث العربي الإ

113 2010 �شـــــــــــــــباط     557 العــــــــــــــدد 

اإىل اأن ياأن�ص ويل������ني، ثم اأعده يف الطعم اإىل 

مرتني يف النهار كما تقدم الو�شف.

واإذا ا�شتد جوع البازي ول�شقت قان�شته 

ب�ش������دره من اجلوع فاإياك اأن تعطيه الطعم 

أنه  متاماً، بل تعطيه من������ه القدر الذي تعلم ا

، ثم بعد 
)27(

ه من غري ك������د ول ع�ش������ف
ّ

يع������رب

أيته قد  �ش������اعة اأخرى تعطيه �شيئاً اآخر اإذا را

عرّب ما اأعطيته اأولً، فاإذا عرّب الثاين اأعطيته 

ما بقي من الطعم على العادة ودوِنه.

فاإذا خرجت اإىل ال�ش������يد فاأطعمه على 

كل َطلَق ي�ش������يده مقدار لقمة ليم�شك نف�شه 

ويق������وى على فري�ش������ته، واإذا ا�ش������تكفيت من 

ال�ش������يد وكان منزلك على بعد فال ت�ش������بعه 

أنزله على املاء لي�رصب  حق �شبعه، بل دوِنه، وا

وي�ش������تحم، فاإن مل جتد املاء يف طريقك، فاإذا 

و�ش������لت اإىل منزلك حّطه على �شاطئ النهر 

 املاء اإن 
)28(

يف خ������الء من النا�ص، اأو يف تَ������ْوِر

مل ي�ش������ّح �شاطئ النهر ليغت�شل ويروى ويرتّوح 

وينتف�ص.

أم������ا طعم املقرنَ�ص فعل������ى ما ترى من  وا

ه�ش������مه لطعمه وتع�رصه له، قال امللك: فما 

اأوفق اللُّحم������ان للمقرنَ�ص والَف������رخ، قالوا: 

عم حلوم  أم������ا املقرن�ص فاأوفق ما له من الطُّ ا

، واخل�ش������يان من ال�شاأن يف البلد 
)29(

الثُنيان

البارد واحلار. واأما الفرخ فاأوفق ما له حلوم 

اخلرف������ان يف البلد الب������ارد، وحلوم اجلداء 

املتحركة يف البلد احلار، و�شائر اللحوم تبع 

ملا ذكرناه. 

واإذا كان بالب������ازي عل������ة واأردت اأن تعلم 

م������ن اأي طبيعة هي ثم بان������ت لك دراية مبا 

دوية، فلحوم ال�شالحف  تقت�شيه العلة من الأ

ت�ش������لح لكل علة تعر�ص للبازي، خ�شو�ش������اً 

فخاذ وعجب  روؤو�ُش������ها، واأما غريها مثل الأ

أي�شاً اإذا نقيت   ت�ش������لح للمقرن�ص ا
)31(

الذنب

أنهار اجل�شم  حلومها من العروق التي ت�شمى ا

وهي م������ا غلظ م������ن العروق واختن������ق الدم 

في������ه، وقد يطعم البازي الفرخ حلم اخلنزير 

)31(
للَحَو�ص.

أ�ش������د من  واعل������م اأن طبيع������ة الفرخ هي ا

طبيعة املقرن�ص، واإذا كان ال�ش������تاء فاأطعمه 

من بكرة عند طلوع ال�شم�ص، واإن كان الزمان 

�ش������يفاً والنهار طوي������اًل، فاأطعمه عند تعايل 

ن الفرخ اأ�رصع  النهار على �ش������اعتني من������ه، لأ

أ�ش������د حرارة من املقرن�ص،  ه�شماً للطعم وا

أم������ه عودته الطعم يف كل �ش������اعة حتى  ن ا لأ

ي�رصع طريان������ه، فهو عند قوت������ه يطلب تلك 
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الع������ادة لقرب عهده به������ا، واملقرن�ص يطلب 

طعمه متاماً، ث������م يتحلق يف اجلو، فال ينزل 

أكله، ويجد ال�ش������هوة،  حتى يتحلل جميع ما ا

فينحدر لطلب طعمه.

������ْد بعد ول  واأما طعم البازي الذي مل يَ�شِ

أِلَف ال�ش������يد عندك، فمقداره   ول ا
)32(

َك�������رَصَ

خم�ش������ة وع�������رصون درهماً ليومه، وخم�ش������ة 

وع�رصون لليلته، فاإن كان النهار طوياًل والليل 

ق�ش������رياً فاأنق�ص من طع������م الليل وزده على 

طع������م النهار، واإن كان اللي������ل طوياًل والنهار 

ق�ش������رياً فاأنق�ص من طعم النهار وزده على 

طعم الليل، فاإذا األف ال�ش������يد عندك و�شاد 

معك ووّفى �ش������يده فاأعطه الطعم بقدر ما 

يحمله ه�شمه والبلد والهواء ومقدار الزمان 

يف الطول والق�رص.

يف ن��ع��ت اأ�����رصع ال���ب���زاة واأق���واه���ا

اجلو يف  وال�ضمو  التحلق  على 

يروي القا�شمي �ش������احب كتاب اجلوارح 

ع������ن البازي مق������درة على �ش������يد خملوقات 

�شكال،  نادرة الوجود، بعيدة املدى، غريبة الأ

والق�شة مثبتة يف غريه من كتب احليوان مثل 

»حياة احليوان الكربى« للدمريي، و »عجائب 

)33(
املخلوقات« للقزويني، فيقول: 

: اأجم������ع اأهل املعرفة 
)34(

ق������ال الَغطريف

والعلم بال�ش������واري اأن البازي اإذا كان �شارباً 

أ�������رصع الب������زاة  ������هبة كان ا اإىل البيا�������ص وال�شَّ

أ�ش������هلها ريا�ش������ة واأقواها على  واأح�ش������نها وا

ن بيا�ش������ها لكرثة الثلج يف بالدها  ال�شمو، لأ

من اأرمينية واخلزر وجرجان وبالد الرتك. 

�شورة رقم: 4. 

 ملك ال������رتك: اإن بزاة 
)35(

وق������ال خاق������ان

أنف�ص فراخها، �شمت يف  أ�شقطت ا اأر�شنا اإذا ا

اجلو اإىل الهواء البارد فاأنزلت طيوراً ت�شكن 

أبداً، فتغذي فراخه������ا بتلك الطيور  هن������اك ا

حت������ى تنه�ص وتقوى، وبع������د ذلك تغذى مبا 

ت�شيد ورمبا وجدوا يف اأوكارها اأطراف تلك 

أ�شالئها. الطيور وا
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: هل يجوز اأن ي�شكن 
)36(

و�ش������ئل جالينو�ص

يف اجلو حيوان؟ فق������ال: الهواء حار رطب، 

وال������ربد يعر�ص في������ه لقوة الري������اح املرتفعة، 

فال يخلو املزاج من اأن ي�ش������توي فيه �شاكناً، 

ق������ال بلمينا�������ص)37(: واج������ب اإذا كان هذان 

الرتاب  يعني  �شفالنيان-  الأ  
)38(

ال�شطق�شان

وامل������اء- ل يخل������وان م������ن �ش������اكن، اأن يكون 

عليني يعني الهواء والنار  لال�شطق�ش������ني الأ

خلق و�شاكن.

 كنا مع الر�شيد 
)39(

وحكى الَغطريف قال:

ذات ي������وم يف اأر�ص املو�ش������ل، وعلى يده باز 

أبي�ص، وهو متعجب به حل�ش������نه، فبينما هو  ا

�شائر ونحن ن�شاهده اإذ حتل وذرق وا�شطرب 

ا�ش������طراباً �ش������ديداً حتى ظ������ن اأن بني يديه 

فري�ش������ة، فاأر�ش������له فلم يزل يتحلق يف اجلو 

آي�ش������نا منه،  والهواء حتى غاب عن العيون وا

أو ال�ش������مكة  ثم نزل ومعه دابة ت�ش������به احلية ا

ولها ري�ص كاأجنحة ال�شمك، فرمى البازياري 

طعماً �ش������واها وخل�ش������ها منه، فاأمر الر�شيد 

اأن ترتك يف ط�ش������ت وترفع، واأح�رص العلماء 

واحلكماء و�شاألهم: هل تعلمون اأن يف الهواء 

�شاكناً؟ فقال اأحدهم: يا اأمري املوؤمنني، روينا 

أنه قال: اإن  عن جدك عبد اهلل ب������ن عبا�ص ا

الهواء معمور باألوان خمتلفة اخِللق، ت�ش������كن 

يف اأقربه������ا منه دواب بي�ص، تعرج يف الهواء 

وت�شكنه، يرفعها الهواء الغليظ ويدنيها حتى 

تن�ش������اأ وت�ش������ري كهيئة احلّيات وال�شمك، لها 

اأجنحة لي�شت بذات ري�ص، بل هي على هيئة 

اأجنحة ال�ش������مك، تاأخذها ب������زاة بي�ص تكون 

يف اأرمينية، فعند ذلك اأمر الر�ش������يد باإظهار 

الط�شت لي�ش������اهدوا ما فيه، واأجازه واأح�شن 

اإليه و�شّدقه. 

 )40(
�شورة رقم: 5.
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يف ذكر اأول من لعب بال�ضواري

الت�رصي���ة  يف  ودّبره���ا  وجّرده���ا 

والت�ضيد بها

�ش������نتعرف يف هذا الف�ش������ل على كيفية 

بدء تعلم ال�ش������واري وطريقة الت�ش������يد بها 

وتدبريه������ا، وذلك م������ن خالل م������ا ورد عن 

القا�ش������مي يف خمط������وط »اجل������وارح وعلوم 

البزدرة«، حيث جاء فيه:

 
)41(

�شورة رقم: 6.

أ�ش������تاذاً حاذقاً يف  قال الغطريف؛ وكان ا

معرف������ة ال�ش������واري قّيماً باأمره������ا: اأول من 

ن������ا وجدنا يف  لع������ب بالبزاة مل������ك الروم، لأ

كتاب خاقان �ش������احب الرتك، وكان مفتياً يف 

علم ال�ش������واري، عارفاً بتدبرياتها، اأن ملكاً 

من ملوك ال������روم نظر يوم������اً اإىل بازيٍّ وهو 

آه اإذا عال �شّف، واإن   يف الهواء، فرا
)42(

�شافٍّ

أراد اأن يطري  ، واإذا ا
)43(

أ�ش������ّف �ش������فل خّفق وا

ذرق، فتعج������ب منه امللك وتبعه ليعرف حاله 

ويتاأمله، فلما انتهى اإىل �ش������جرة ملتفة كثرية 

ال�شوك، اأوى اإليها، فدنا منه ليتاأمله، فاأعجب 

من������ه �ش������فاء عينيه وح�ش������ن لبا�ش������ه وكمال 

اخِللقة، فقال: هذا طري م�شتح�ش������ن، يجب 

اأن نتحيل يف �شيده وتربيته وتاأني�شه، فمثله 

ي�ش������لح اأن يكون يف ُدور امللوك واأهل الهمم، 

ويوؤنَّ�ص يف جمال�شهم. واأمر عماله وولته اأن 

يجمع������وا له منها مهما ق������دروا على جمعه، 

لوا له اأعداداً من البزاة،  ففعلوا ذلك، وح�شّ

فرّتب لها م������ن املدبرين من يقوم مبراعاتها 

يف الطعم واحلرا�ش������ة والتاأديب. فلما م�شى 

أن������ه اجتاز يوماً داره باملكان  عليه مدة اتفق ا

الذي ُجعل بر�شم �ش������ّدها فيه، فوقف عليها 

ليت�شفح اأحوالها، فبينما هو كذلك، والبزاة 

م�ش������دودة على كنادرها، اإذ خطرت حمامة 

حد البزاة ودنت  من الدواجن التي بالدار لأ
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منه، فوثب عليها فاقتن�ش������ها وقتلها. فقال 

امللك: يو�شك اأن يكون هذا ملكاً يغ�شب مما 

أيام  تغ�ش������ب منه امللوك. ثم اجتاز بهما بعد ا

ول،  ويف نف�شه ما فعله البازي يف ذلك اليوم الأ

فوقف ليتاأملها فعرب عليها ثعلب، فوثب عليه 

اأحدها، فم������ا اأفلت من������ه اإل جريحاً، فقال 

امللك: هذا ملك جبار ل يحتمل ال�ش������يم. ثم 

ع������رب بها طائر فاقتن�ش������ه، فقال امللك: هذا 

ملك مينع ِحماه ول ي�شع نف�شه، واأمر لوقته 

 واللعب بها، وحملها، ولعبت بها 
)44(

باإ�رصائها

امللوك من بعده.

واأول من لعب بال�ش������قور واإ�رصائها على 

 ،
)45(

الظبي العرب، فبلغ ذلك ك�رصى �ش������ابور

فاأر�ش������ل اإىل ن�������رص ب������ن جذمية، �ش������احب 

اجلزيرة، يلتم�ص منه �ش������قوراً، فاأر�شل اإليه 

منه������ا ما كان قد اأ�رصاه وعلم������ه، فلما راآها 

رانب، اأعجبه ذلك  ك�رصى تقتن�ص الظباء والأ

واأظهروا للروم ف�شلها على ال�شواهني.

، وهو من اأهل 
)46(

وق������ال اأدهم بن حم������رز

املعرفة باجلوارح: اإن اأول من لعب بال�شقور 

واأ�رصاه������ا من العرب احلارث بن معاوية بن 

أب������و كندة يف زمانه، وقف يوماً  ، وهو ا
)47(

ثور

على قان�ص قد ن�ش������ب �ش������بكة للع�ش������افري، 

فانق�ّص �شقر من اجلو على الع�شافري التي 

ل منها طعمه، فح�شل يف  يف ال�شبكة ليح�شّ

آه احلارث اأخذه واأتى به اإىل  ال�شبكة، فلما را

أياماً يراعيه ويوؤّن�ش������ه،  منزله، و�ش������ده وبقي ا

أكله، واإذا  فاأن�ص به و�شار اإذا رمى له الطعم ا

راأى احلم������ام نه�ص اإليه وطلبه، ثم علمه اأن 

يركب على يده اإذا ا�شتدعاه بالطعم، ودّرجه 

حتى �ش������ار ي�ش������تجيبه من البعد فياأتيه. ثم 

يام حمامة، فاأر�شله عليها  عرب به يوماً من الأ

فتبعها واقتن�ش������ها، فاأم������ر حينئذ باتخاذها 

آه يوماً وقد ث������ارت اأرنب من  وتعليمه������ا. ورا

ال�ش������حراء بني يديه، فطلبها واأكرث النهو�ص 

اإليها، فاأر�ش������له عليه������ا فاقتن�ش������ها بعد اأن 

 عدة دفعات. وبعد ذلك علمه على 
)48(

َم�َشَقها

الظبي، فاأخذه، ثم اتخذها العرب و�ش������ارت 

يف اأيدي النا�ص.

آه  واأما ال�شاهني فاإن بع�ص ملوك الروم را

يوماً وهو يف ال�ش������ماء يتحلق ثم انق�ص على 

طري م������اء، ف�رصبه ثم ارتف������ع دفعات، فقال 

هذا طري �ش������اٍر، فاأمر اأن ين�شب له، فنُ�شب 

وا�شطيد واأُ�رصي، ف�شار ي�شطاد بني يديه. 

 )50(
 عن ق�شطنطني

)49(
وذكر �شعد بن عقبة

أنه اختار يوم������اً للفرجة، فعرب  مل������ك رومية ا
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اإىل مرج بني اخلليج والبحر، فراأى �ش������اهيناً 

ينكفئ على طري امل������اء، فاأعجبه ما راأى من 

�رصع������ة انق�شا�ش������ه واإحلاحه على �ش������يده، 

فاأمرت اأن ين�ش������ب له وي�شطاد، ففعل ذلك، 

أم������ر باأن ي�������رصى ويعلم، وكان  فلما ح�ش������ل ا

ق�شطنطني اأول من لعب بال�شواهني، وملا راأى 

ذلك امل������رج وطاب له واأعجبه مو�ش������عه من 

اخلليج والبحر، اأمر اأن يبنى له هناك مدينة 

ن.  وبناء للنا�ص و�شماها ق�شطنطينية الآ

وقال الغطريف: اإن اأول من لعب بالِعقبان 

و�رّصها وقوة �ش������الحها وُعظم خلقها، وقالوا 

هي التي ل يقوم خريها. وقيل اأهدى قي�رص 

أنه  اإىل ك�������رصى عقبان������اً، وكتب اإلي������ه يعّرفه ا

يعم������ل اأكرث عماًل من ال�ش������قر على الظبي، 

فاأر�شله ك�رصى على ظبي فاقتن�شه، فاأعجبه 

م������ا راأى منه، ثم اأمر يوم������اً باأن يوؤخر طعمه 

ويُحوج ليخرج به اإىل ال�ش������يد، فعرب به ظبي 

كان يف داره، وهو م�ش������غوف به، فلما �ش������ار 

موازياً بالعقاب وثب على الظبي فاقتن�شه، 

فقال ك�رصى: ظفر بنا قي�رص يف بيوتنا، واأمر 

أنف������ذه اإىل قي�رص، وكتب  لوقته بطلب منر وا

اإلي������ه يقول: ق������د بعثت اإليك فه������داً تقتل به 

الظب������اء، وطوى عنه ما فعل������ه العقاب، فلما 

و�ش������ل النمر اإىل قي�رص و�ش������اهده فاأعجبه 

منظره، وغفل عن������ه ذات يوم فعرب به بع�ص 

اأولده فافرت�ش������ه، فقال: �شادنا ك�رصى فاإننا 

كنا قد �شدناه، فال باأ�ص، فلما بلغ ك�رصى ما 

فعله النمر قال: قد ا�شتوفينا مبا فعل بنا.

اأج���ن���ا����س ال�������ض���واري ودرج��ات��ه��ا

بع�س ع��ل��ى  بع�ضها  وت��ف�����ض��ي��ل 

ل هنا القا�ش������مي اأجنا�ص ال�شواري  يف�شّ

فيجعلها على خم�شة، ومراتب �شت، مع ذكر 

مزايا كل نوع واأماكن تواجده، والزمن الذي 

 
)51(

وجد فيه، فيقول:

ق������ال الَغطريف واأدهم بن حمرز: اإن اهلل 

تعاىل خلق هذه اجل������وارح على مراتب يجل 

بع�ُشها على بع�ص، وتختلُف اأجنا�شها، وهي 

جنا�ص؛  خم�شة اأجنا�ص، و�ش������ت مراتب، فالأ

غريل، والبازي، وال�ش������قر، وال�ش������اهني،  الطُّ

والُعقاب.

غريل فهو اأجلّها واأف�ش������لها، ول  فاأما الطُّ

يكاد يوج������د اإل يف الزم������ن الطويل للملوك 

حاي������ني لعزة  الواح������د بع������د الواح������د يف الأ

وج������وده، فينتقل من مل������ك اإىل ملك، وماأواه 

يف بالد اخل������زر وما يليها م������ن البالد التي 

عل������ى بحر اخلزر فيما بني خوارزم اإىل بالد 
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نه ل يعقر مبخلبه �شيئاً اإل  اأرمينية، وقيل لأ

�ش������ّمه، وكلما برئ جرحه وعاد انتق�ص على 

�ش������احبه، حتى اإنه ي�ش������تعد له عند وقوعه 

 القوي������ة ويتق������ي بازي������اره 
)52(

بالد�ش������تبانات

خملَبه. وهو جمتِم������ع اخِللقة، عظيم الهامة، 

 و�ش������عاً، ي�شيد �شيد البازي 
)53(

نْي رقيق الُكمَّ

وال�ش������اهني، واإذا اأطلق على رف كراكي فال 

يقنع منه باأقل من ع�رصة، واأي �ش������يء طار له 

اقتن�شه.

وثالثة من بع������ده؛ الب������ازي الوافر التام 

النادر من البزاة، ث������م البازي الذي هو دون 

 بالفار�ش������ية؛ وهو 
ّ
الوافر، وي�ش������مى ال�ش������مي

بازي ق�شيف، وي�شمى اجلهردانكي، اأي ثلثي 

البازي التام، ثم الزّرق؛ وهو يف خلق البازي 

وهمته، ي�ش������يد احلجل ول يبلغ الكركي. ثم 

يليه البا�شق؛ وهو ا�شمه يف العراق واحلجاز 

واأهل ال�ش������ام، ويف م�رص ي�ش������مونه ال�ّشاف، 

وي�ش������يد بع�ص دّق البازي وما دون ذلك اإىل 

الع�ش������فور. ثم يليه طري اأ�ش������غر منه ت�شميه 

اأهل احلجاز واأهل العراق العف�شي، وت�شميه 

اأهل ال�ش������ام وم�رص البيدق، و�شيده ال�شمان 

والع�شافري. 

واجلن�ص الثالث وهو ال�شاهني وما دونه 

أربع درجات بع�شها اأرفع  أ�ش������كاله، وهو ا من ا

من بع�ص، وكلها على خلق واحد وطبع واحد. 

اأحدها ال�ش������اهني؛ وهو اأجلّها واأف�شلها، ثم 

نيقي؛ وهو ن�ش������ف �ش������اهني، وهو  يليه������ا الأ

ذكر ال�شواهني، وت�شميه اأهل العراق الَكَرك 

ول ي�ش������يد �ش������يد ال�ش������اهني كله، ث������م يليه 

اليوثق وت�ش������ميه اأهل ال�ش������ام وم�رص احَلكم 

خلفة جناحيه، وهي �ش������غار، حادة الروؤو�ص 

 )54(
نف�ص، �ش������ديدة ال�ش������رب، تقتل مكاكي والأ

الربية وما دونها من ع�شافري ال�شحراء، اإل 

أنها تتعب بازيارها لكرثة تنقلها ب�شيدها. ثم  ا

يليه الُقطامي؛ ت�شميه اأهل العراق الِقرَيحة، 

وت�شميه اأهل ال�شام وم�رص الُعو�شق؛ وهو طري 

لطيف ي�ش������به ال�شاهني يف �شواده، وهو �رصيع 

الطريان، اأ�رصع طرياناً من اليوثق، ي�شيد بها 

�شبيان ال�شام وم�رص الع�شافري والقنابر.

أ�ش������كاله، وهم  ثم ال�ش������قر وما دونه من ا

ثالث طبقات، بع�شها اأجّل من بع�ص، وكلها 

َخلق واحد؛ اأحدها ال�ش������قر وهو اأجلّها، ثم 

يليه الكو�شج؛ وهو ا�شمه يف العراق، وت�شميه 

قلََوة، ويكون  اأهل م�رص وال�شام واحلجاز ال�شَّ

باملغرب والعراق، وي�ش������يد ِدّق ال�ش������قر، ول 

ياأخذ طري املاء اإل النادر من جن�ش������ه، ولكنه 
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������نَك؛  رانب والكروانات، ثم يليه ال�شَّ يقبل الأ

وهو ا�ش������مه بالفار�ش������ية، وتف�ش������ريه احلجر، 

وهو اأزرق العني، ي�ش������يد �ش������يد البا�شق، اإل 

أنه دونه يف ال�ش������يد، وهو اأقوى من البا�شق  ا

ج�شماً، واأ�رصى واأ�شرب.

أولها العقاب  ج، وا مَّ ثم يليه الُعق������اب والزُّ

نه يقبل الظبي والثعالب،  واأجلّها واأف�شلها لأ

رانب  وبعده الزمج؛ وهو ي�شيد الكراكي والأ

وما دونها، ول يقدر على الظباء.

�شورة رقم: 7، 8، 9، 10. 

يف امتحان ال�ضواري عند ابتياعها

لتعلم �ضحتها من دائها

اإن امتحان �شحة ال�شواري عند �رصائها 

له������و من اأهم م������ا يجب اأن يعرف������ه البازيار، 
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وه������ذا يتطلب خربة كبرية م������ن اأهل املعرفة 

يف عل������م البيزرة، ويف كتاب »اجلوارح وعلوم 

البزدرة« ما يفيد بدقة ملعرفة �ش������حة الطري 

م������ن عدمها، هذا اإ�ش������افة اإىل اإجراء بع�ص 

الختب������ارات الالزم������ة لذل������ك، ويف الكتاب 

 )55(
يقول:

ق������ال خاقان مل������ك ال������رتك، وكان مولعاً 

بال�شيد ممار�شاً لل�شواري عارفاً: اإذا اأردت 

اأن ت�ش������رتي البازي وتعلم هل به داء اأو عيب، 

أيام متوالية  اأو �شحيح �ش������امل، فاأطعمه ثالثة ا

حلوم الفاأر امل�ش������لوخة، اأو حل������وم اليعاقيب 

وهي ذكور احلجل، اأو حل������وم فراخ احلمام 

 ال�شمان منها، واإن اأطعمته حلم 
)56(

النواه�ص

ال�شاأين ال�شمني فجائز، واأطعمه بعد الثالثة 

اخلال�ص، 
 )57(

أيام مع طعمه �شيئاً من الرتياق ا

 ،
)58(

و�ش������ّعطه ب�شيء منه اآخر مع �شكر طربزد

فاإنه ل يلبث اإل ي�ش������رياً ثم ينك�شف لك اأمره 

ويظهر ما به من علة اأو عيب.

وقال غريه من اأهل املعرفة بال�ش������واري: 

اإذا اأردت اأن تعرف �شحة البازي من �شقمه، 

فخذ حمامة وا�شقها �رصاباً َعِف�شاً، ثم دعها 

حلظة واذبحها، واأطعمه حلمها، فاإن البازي 

ا�شت�شاغه وه�شمته معدته فهو �شحيح، واإن 

مل يه�شمه ففيه علة. 

خامت�����������ة

اإن ما �ش������طرناه يف بحثنا هذا خلري دليل 

على عظم������ة اأجدادن������ا واإبداعهم يف العلوم 

كافة، ومنه������ا علم اجل������وارح والبيزرة، هذا 

العل������م الذي ل يقل اأهمي������ة عن علوم الطب 

أي�ش������اً يخدم  ن�ش������ان، فهو ا الت������ي تخ������دم الإ

خملوق������ات اهلل التي �ش������خرها لن������ا، وجعلها 

أيدينا. ويف خمط������وط »علم اجلوارح  ط������وع ا

والبزدرة« يتحدث القا�ش������مي فيه عن جميع 

اأمرا�ص ال�ش������واري وعالجاته������ا، اأفردنا لها 

بحثاً منف�شاًل. 

 
)59(

�شورة رقم: 11. 
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�شعري، بيط��ري، له معرفة  ب��ي بكر بن يو�ش��ف بن اأبي بكر بن ح�ش��ن بن حممد القا�شمي القر�ش��ي العلوي الأ لأ  -1

باحلي��وان، مل تذك��ر امل�شادر تاريخ ولدته اأو وفاته. له هذا الكتاب »اجلوارح وعلوم البزدرة« وهو خمطوط حمفوظ يف 

املكتبة الوطنية بباري�س برقم 2832/ عربي. )حميدان: اأعالم احل�شارة ج6، �س339(. 

ية 4. الثعالبي، فقه اللغة، �س135. �شورة املائدة، الآ  -2

حاجي خليفة، ك�شف الظنون، ج1، �س250.   -3

رة. )املعجم الو�شيط(.  ار: املبي�س للثياب. وكان يهياأ الن�شيج بعد ن�شجه ببله ودّقه بالَق�شَ الَق�شّ  -4

ابن فار�س،  مقايي�س اللغة، ج1، �س246  -5

ابن منظور، ل�شان العرب.   -6

الدمريي، حياة احليوان الكربى ج1، �س142.  -7

القزويني، عجائب املخلوقات ج2، �س253.   -8

ِليم: ذكر النعام. )املعجم الو�شيط(.  الظَّ  -9

10- نوع من احلمام.

11- ُمّكاء: طائر اأبي�س �شغري يكرث من ال�شفري من طيور البادية، يتخذ اأفحو�شة عجيبة من العو�شج )القزويني، عجائب 

املخلوقات، ج2، �س289(. 

12- الثعالبي، فقه اللغة، �س 196. 

13- الثعالبي، فقه اللغة، �س263. 

14- الندمي، الفهر�شت، �س 187، 422، 491. والبغدادي، اإي�شاح املكنون ج2، �س196. 

15- املعلوف، معجم احليوان، �س102. البعلبكي: قامو�س املورد.

16- عن القا�شمي، خمطوط كتاب اجلوارح وعلوم البزدرة، �س2،  بت�شرف.

كرب، من مقدونيا، يف القرن الرابع قبل امليالد )356-326 ق.م(. )ابن العربي، تاريخ خمت�شر الدول،  17- ال�شكندر الأ

�س53(. 

18- القا�شمي، اجلوارح وعلوم البزدرة، �س4. 

19- املَن�ِشر من الطائر اجلارح هو املنقار من غري اجلارح. )امل�شباح املنري(. 

20- الَكْنَدرة والُكْنُدرة: جمثم البازي، املكان الذي يهياأ له من خ�شب ونحوه. )القامو�س املحيط، واملعجم الو�شيط(. 

ن�شان كان قّل من ينجو منه  21- ال�خن��ان داء ياأخ��ذ الطري ف�ي حلوقها. )ل�شان العرب(. وكذا اخلناق ال��ذي ي�شيب الإ

قدمياً

22- القا�شمي، اجلوارح وعلوم البزدرة، �س8. 

23- اأي هبط يف كندرته.

الهوام�ش«
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نارة قدمياً. 24- كذا كانت الإ

25- البدري: من املا�شية ما بدرت اأمه يف النتاج فجاءت به اأول الزمان. )املعجم الو�شيط(. 

ته. )ابن احل�شاء، مفيد العلوم، �س7(.  26- ا�شتمراء: هو جودة ه�شم الغذاء وحمل مَغبَّ

27- ع�شف: خبط بال هداية )القامو�س املحيط(. 

28- التور: اإناء معروف تذكره العرب ت�شرب ف�يه. وف�ي حديث اأم �شل�يم: اأنها �شنعت حي�شا ف�ي  تور؛ هو اإناء من �شفر 

جانة وقد يتو�شاأ منه. )ل�شان العرب(.  اأو حجارة كالإ

29- الثنيان: والثن�ي: الذي يلق�ي ثن�يته، ويكون ذلك ف�ي الظلف وال�حافر ف�ي ال�شنة الثالثة، وف�ي ال�خف ف�ي ال�شنة 

ن الثن�ي هو الذي يلق�ي  نثى ثن�ية، وال�جمع ثن�يات. والظب�ي هو ثن�ي��ان لأ ال�شاد�ش��ة؛ وال�جمع ثن�يان وثن��اء، والأ

ثن�يته والظب�ي ل تنبت له ثن�ية قط فهو ثن�ي اأبدا )ل�شان العرب(.

30- عجب الذنب وعجم الذنب: هو الع�شع�س. 

ت عني البازي اأحو�شها حو�شاً، وهو �شيق يف موؤخر العني. )ال�شحاح(.  31- َح�شَ

32- ك�ش��ر الطائر جناحيه: �شمهما للوقوع. وقد ك�شر ك�ش��وراً، اإذا مل تذكر اجلناحني. ويقال: باز كا�شر، وعقاب كا�شر. 

)املعجم الو�شيط(.

33- عن خمطوط اجلوارح وعلوم البزدرة 59. 

34- كان اأ�شتاذاً حاذقاً يف معرفة ال�شواري، يف زمن الر�شيد املتوفى �شنة 193ه� )ينظر ال�شفحات التالية(، 

35- خاقان: ا�شم لكل ملك من ملوك الرتك. و خقنوه عل�ى اأنف�شهم: راأ�شوه. الل�يث:  خاقان ا�شم ي�شمى به من يخقنه 

الرتك عل�ى اأنف�شهم؛ قال اأبو من�شور: ول�ي�س من العرب�ية ف�ي �شيء. )ل�شان العرب(. 

36- قي��ل اإن مولد جالينو�س بعد زمان امل�شيح بت�شع وخم�شني �شنة، وقيل اإنه كان معا�شراً لل�شيد امل�شيح، وال�شواب اأنه 

طباء واحلكماء، �س45(.  ولد حوايل  �شنة 130م، وتويف حوايل �شنة 200م )ابن جلجل: طبقات الأ

مرباطور الروماين طيطو�س طميديو�س حوايل 50 م. )ابن  37- بلمينا���س احلكي��م: �شاحب الطل�شمات، كان يف زمن الإ

نباء �س113(.  اأبي اأ�شيبعة، عيون الأ

�شياء من جملة اجل�شم، منه يكون ال�شيء، واإليه يرجع ال�شيء منحال، ج  �شل والعن�شر، وهو اأ�شغر الأ 38- اإ�شطق�س. الأ

ربعة« هي: املاء، والهواء، والنار، والرتاب. �شطق�شات اأو »العنا�شر الأ اإ�شطق�شات واأ�شطق�شات. والإ

39- وذك��ر الق�ش��ة اأي�شاً القزويني يف عجائ��ب املخلوقات ج2، �س254. وامل�شعودي يف م��روج الذهب ج1، �س199. 

والدمريي يف حياة احليوان الكربى ج1، �س143. 

40- من خمطوط عجائب املخلوقات للقزويني ن�شخة ميونخ برقم 464 ينظر القزويني، عجائب املخلوقات، ج1، �س203. 

وحميدان، اأعالم احل�شارة ج3، �س245. 

41- عن خمطوط »كتاب اجلوارح وعلوم البزدرة« للقا�شمي، �س28. 

42- �شف��ت الطري ف�ي ال�شماء  ت�ش��ف:  �شفت اأجن�حتها ول�م ت�حركها. وقوله تعال���ى: )والطري  �شافات(؛ با�شطات 

اأجن�حتها. )ل�شان العرب(.
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ر�س يف طريانه ودنا منها )املعجم الو�شيط(. 43- اأ�شّف الطائر، و�شَف: مر على وجه الأ

44- التدريب والتعويد على ال�شيد.

ثري، الكامل يف التاريخ ج1،  عالم، ج2، �س114. ابن الأ 45- ك�شرى �شابور بن اأرد�شري )حوايل 268م(. )الزركلي، الأ

���س388. ابن خل��دون، تاريخ ابن خلدون ج2، ���س193(. ن�شر بن جذمية بن مالك بن ح�ش��ل بن عامر بن لوؤي 

)هارون، تهذيب �شرية ابن ه�شام، �س89(. 

46- اأده��م ب��ن حمرز بن اأ�شيد الباهل��ي )تويف نحو 100ه���(، اأول م�شلم بحم�س، �شهد �شفني م��ع معاوية. )الزركلي، 

عالم، ج1، �س282(.  الأ

47- احلارث بن معاوية بن ثور بن مرتع الكندي الكهالين، من قحطان، اأبو معاوية: ملك جاهلي، من ذريته يعقوب بن 

نباء، �س285(.  عالم ج2، �س157، ابن اأبي اأ�شيبعة، عيون الأ اأ�شحق الكندي. )الزركلي، الأ

48- امل�شق: ال�شرعة يف ال�شرب )القامو�س املحيط(. 

49- �شعد بن عقبة كان بدابق مع �شليمان بن عبد امللك. )ابن العدمي، بغية الطلب يف تاريخ حلب، ج9، �س4256(. 

50- ق�شطنطني بن هيالنة مات بعد ال�شكندر 642 �شنة.)ابن العربي، تاريخ خمت�شر الدول، �س72(. 

51- عن كتاب اجلوارح وعلوم البزدرة للقا�شمي، 36. 

52- د�شتبان: قفاز مر�شع باجلواهر )رحلة ابن بطوطة، �س531(. 

53- ُكّم ال�شبع: غ�شاء خمالبه. )ل�شان العرب، واملعجم الو�شيط(. 

54- مكاكي: جمع مكاء؛  واملُّكاء: طائر اأبي�س �شغري يكرث من ال�شفري من طيور البادية. 

55- عن كتاب اجلوارح وعلوم البزدرة، 83.

 جناحه وتهياأ للطريان )القامو�س املحيط(. 
َ
56- نواه�س: الناه�س هو فرخ الطائر الذي َوُفر

57- الرتياق: هو كل دواء قاوم ال�شموم Antidote  ابتكره اأندروماخ�س )وهو قبل جالينو�س( وابتداأه بحب الغار، 

نطاكي،  تذكرة داود، ج1، �س 128، 202(. فاعي. )الأ ثم حلوم الأ

58- هو ال�شكر النقي ال�شلب. 

59- نهاية خمطوط اجلوارح وعلم البزدرة  لقا�شمي.

نباء  اب��ن اأب��ي اأ�شيبعة، موفق الدين اأبو العبا�س اأحمد بن القا�شم بن خليفة ابن يون�س ال�شعدي اخلزرجي: عيون الأ  -

طباء، �شرح وحتقيق نزار ر�شا، من�شورات دار مكتبة احلياة- بريوت، 1965م. يف طبقات الأ

ث��ري، عز الدين اأب��و احل�شن علي بن اأبي الكرم حممد بن حممد بن عبد الك��رمي بن عبد الواحد ال�شيباين:  اب��ن الأ  -

الكامل يف التاريخ، دار �شادر، بريوت 1979م، 12 جملداً.

امل�صادر واملراجع:
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لب��اب واجلامع للعجب العج��اب، موؤ�ش�شة الكتب  نطاك��ي، داود ب��ن عمر: تذك��رة داود امل�شمى تذكرة اأويل الأ الأ  -

الثقافية، دار الفكر، بريوت 1996م، جملدان. 

ابن بطوطة، اأبو عبد اهلل حممد بن اإبراهيم اللواتي )704-779ه�(: رحلة ابن بطوطة، دار �شادر- بريوت 1964.   -

البغدادي، اإ�شماعيل با�شا بن حممد اأمني بن مري �شليم الباباين اأ�شاًل والبغدادي مولداً و�شكناً: اإي�شاح املكنون يف   -

الذيل على ك�شف الظنون عن اأ�شامي الكتب والفنون، وهو املجلد الثالث والرابع من ك�شف الظنون حلاجي خليفة. 

دار الفكر، بريوت- لبنان، 1992م. 

البغ��دادي، اإ�شماعي��ل با�شا بن حممد اأمني بن م��ري �شليم الباباين اأ�شاًل والبغدادي مول��داً و�شكناً: هدية العارفني   -

اأ�شم��اء املوؤلف��ني وامل�شنفني، وه��و املجلد اخلام�س واملجل��د ال�شاد�س من ك�شف الظنون حلاج��ي خليفة. دار الفكر، 

بريوت- لبنان، 1992م.  

الثعالب��ي، اأبو من�ش��ور عبد امللك بن حممد )350-430ه�(: كتاب فقه اللغة و�ش��ر العربية، حتقيق فائز حممد، دار   -

الكتاب العربي، بريوت 1993م. 

طباء واحلكماء، اأّلفه �شنة 377ه�، حتقيق فوؤاد �شيد، مطبعة املعهد العلمي  ابن جلجل، �شليمان بن ح�شان: طبقات الأ  -

ثار ال�شرقية بالقاهرة 1955م. الفرن�شي لالآ

حاج��ي خليفة، م�شطفى بن عب��د اهلل الق�شطنطيني الرومي احلنفي ال�شهري باملال كات��ب احللبي واملعروف بحاجي   -

خليف��ة: ك�ش��ف الظنون عن اأ�شام��ي الكتب والفنون، 6 جمل��دات، دار الفكر، بريوت- لبن��ان 1992م. املجلدان 

الثالث والرابع هما )اإي�شاح املكنون للبغدادي(، واملجلدان اخلام�س وال�شاد�س هما )هدية العارفني يف اأ�شماء املوؤلفني 

للبغدادي(.

اب��ن احل�شاء، اأب��و جعفر اأحمد بن حممد )تويف 647ه���(: مفيد العلوم ومبيد الهموم، ن�ش��راه و�شححاه عن بع�س   -

الن�شخ املخطوطة جورج �س. كولن و ه�. ب.ج. رنو، مطبوعات معهد العلوم العليا املغربية بالرباط 1941م. 

�شا�شية والتطبيقية، وزارة الثقافة- دم�شق 1996م،  �شالمية يف العلوم الأ حمي��دان، زهري: اأعالم احل�شارة العربية الإ  -

6 جملدات. 

اب��ن خلدون، عبد الرحمن بن خل��دون )732-808 ه�(: تاريخ ابن خلدون، دار الكت��ب العلمية، بريوت-لبنان،   -

2003م، 8 جملدات. 

الدمريي، كمال الدين حممد بن مو�شى، )742-808ه�(: حياة احليوان الكربى، املكتبة الع�شرية، �شيدا – بريوت   -

2002م، جملدان. 

عالم، الطبعة الرابعة ع�شرة 1999م، دار العلم للماليني بريوت. 9 جملدات.  الزركلي، خري الدين: الأ  -

ابن العربي، غريغوريو�س اأبو الفرج: تاريخ خمت�شر الدول، دار الكتب العلمية- بريوت، 1997م.   -

اب��ن العدمي، ال�شاحب كمال الدين عم��ر بن اأحمد بن اأبي جرادة )586-660ه���(: بغية الطلب يف تاريخ حلب،   -

حتقيق �شهيل زكار، دار الفكر بريوت 12 جملداً.
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اب��ن فار���س، اأبو احل�شني اأحمد بن فار�س بن زكريا )تويف 395ه�(: كتاب مقايي�س اللغة، حتقيق عبد ال�شالم هارون،   -

احتاد الكتاب بدم�شق 2002م. 

�شعري: كتاب اجلوارح  القا�شمي، اأبو بكر بن يو�شف بن اأبي بكر بن ح�شن بن حممد القا�شمي القر�شي العلوي الأ  -

وعلوم البزدرة، املجمع العلمي العراقي برقم )1/حيوان( م�شورة عن ن�شخة يف املكتبة الوطنية بباري�س برقم )2831/

عربي(، تاريخ الن�شخ 840ه�. النا�شخ اأحمد بن احلاج ح�شن. 

القزويني، زكريا بن حممد بن حممود )605-682ه�(: عجائب املخلوقات واحليوانات وغرائب املوجودات، بهام�س   -

كتاب حياة احليوان الكربى للدمريي، مطبعة ال�شتقامة بالقاهرة 1958م، جملدان.

القزويني، زكريا بن حممد بن حممود )605-682ه�(: عجائب املخلوقات واحليوانات وغرائب املوجودات، خمطوط   -

ن�شخة ميونخ برقم 464. 

امل�شع��ودي، اأبو احل�شن علي بن احل�ش��ني )تويف 345ه�(: مروج الذهب ومعادن اجلوهر، 4 جملدات، حتقيق وتعليق   -

�شعيد حممد اللحام، دار الفكر، بريوت – لبنان 2000م.  

املعلوف، اأمني: معجم احليوان، دار الرائد العربي، بريوت 1985م.   -

الندمي، اأبو الفرج حممد بن اأبي يعقوب: الفهر�شت، دار الكتب العلمية- بريوت 2002م.  -

هارون، عبد ال�شالم: تهذيب �شرية ابن ه�شام، املوؤ�ش�شة العربية احلديثة، القاهرة 1964م.  -

¥µ
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طار الطبيعي والتطور املناخي الإ

دنى خالل هذا الع�رص الو�ص������ع العام لن�ص������ف  يعك�س املناخ يف ال�رصق الأ

خري،  عظمي الأ الكرة ال�ص������مايل، الذي كان يتميز بنهاي������ة الع�رص اجلليدي الأ

أو الع�������رص اجلليدي املتاأخر Tardiglaciaire. كانت اأوروبة متيل ب�ص������كل  ا
ع������ام خالل هذا الع�رص اإىل الدفء، مع نو�ص������انني اأكرث ب������رودة وجفافاً، هما 

الدريا�ص������ي الث������اين Dryas II )13500-12000 قبل امليالد( والدريا�ص������ي 

احلديث )10800-10000 ق.م.(، 

باحث وكاتب ومرتجم �شوري.

العمل الفني: الفنان حممد حمدان.

❁

ò

دنى القدمي بدايات »النولتة« يف ال�رشق الأ

)12000-10300 قبل امليالد()1(

❁

اأوليفييه اأوران�ش

ترجمة: مو�سى ديب اخلوري
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الع�رصان  بينهم������ا  ويف�ص������ل  ي�ص������بقهما 

 Bolling بولني������غ  والرطب������ان  املعت������دالن 

أّل������رود  وا املي������اد(  قب������ل   13500-15000(

Allerod )12000-10800 قبل املياد(. 

خرية، وبينها درا�صة  وبح�صب الدرا�صات االأ

�صانافيل P. Sanlaville، يبدو اأن ال�رصق 

دنى كان مير عموماً بالو�ص������ع نف�صه، لكن  االأ

املعطيات غري مت�صاوية، واأكرث عدداً بالن�صبة 

للم�رصق واملتو�ص������ط )عينات ترب������ة بحرية، 

طبعات لغبار الطلع، درا�ص������ة لنمو ال�صواعد 

املتحجرة، حتليل للطبقات املائية العذبة حتت 

أننا ال منلك يف زاغرو�س  ر�صية(، يف حني ا االأ

�ص������وى بع�س طبعات غبار الطلع حيث يكون 

الك�صف عن هذه النو�صانات املناخية �صعيفاً. 

وامل�ص������كلة العامة لطبعات غب������ار الطلع يف 

أنه������ا يف معظم احلاالت  دنى هي ا ال�رصق االأ

مر الذي يف�صح  غري موؤرخة ب�ص������كل جيد، االأ

املجال لعدة تف�ص������ريات ممكنة. وعلى الرغم 

من حاالت ع������دم اليقني هذه، فاإن االنطباع 

العام هو اأن النو�ص������انات املعروفة يف اأوروبة 

دن������ى وخا�ص������ة يف  ملحوظ������ة يف ال�������رصق االأ

أنها اأقل متييزاً، مع  امل�رصق، على الرغم من ا

أنه توجد  ظروف حدية اأقل و�صوحاً. ويبدو ا

منطقتان متميزتان: منطقة »م�رصقية« على 

امتداد املتو�شط، ومنطقة »قارية« )طورو�ص 

وىل  ال�رصقي������ة وزاغرو�ص(. وتُثبت املنطقة الأ

ح�ش������ول تغريات مميَّزة بنو�ش������انات ملنحنى 

�شجار ت�شل اإىل موؤ�رصات كبرية،  غبار طلع الأ

هي عالمات الرطوب������ة، يف حني اأن منحنى 

�ش������جار يف املنطقة الثانية يبقى  غبار طلع الأ

�ش������به ثابت مبوؤ�رصاته املنخف�ش������ة جداً وهي 

عالمات على اجلفاف.

الختالف������ات  ه������ذه  تف�ش������ري  وميك������ن 

بالت�ش������اري�ص. وجند يف الواقع، اإىل ال�شمال 

واإىل ال�رصق، القو�ص اجلبلي املوؤلف من جبال 

طورو�ص وزاغرو�ص التي ت�ش������تمل على قمم 

تتج������اوز 4000 م������رت، واإىل اجلنوب والغرب 

منطقة م�شطحة يجتازها نهرا بالد الرافدين 

الكبريان، دجلة والفرات، واأخرياً اإىل الغرب 

واجهة املتو�شط التي حتف بها �شل�شلة جبلية 

)�شل�شلتا جبال لبنان( ومنظومة من الوديان 

ردن والعا�شي(.  املوازية لل�شاحل )واديا الأ

توافق هذه املجموع������ات الثالث مناطق 

نباتية متايزت منذ الع�رص اجلليدي املتاأخر، 

والتي تو�ش������حت حدوده������ا خالل الع�رص ما 

بعد اجلليدي. وق������د اقرتح عاملان بالنباتات 
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 W. القدمية م������ن هولندا )و. فان زي�ش������ت

 )S. Bottema و �������ص. بومتا Van Zeist

العديد م������ن اخلرائ������ط اجلغرافي������ة املعاد 

اإن�شاوؤها للمنطقة.

اإن ال�رصيط املتو�ش������طي، ال�ش������يق ن�شبياً 

)50 اإىل 65 كل������م(، ال������ذي و�ّش������عه هيلمان 

G. Hillman حت������ى دجل������ة، كان مغط������ى 

أّلرود  نح������و 12000-11000 قبل املي������الد )ا

Allerod( بغاب������ة كثيفة تقريباً يف اجلنوب 

أو  )لبنان وفل�شطني( وبغابة ذات فرجات و / ا

ب�شهوب م�شجرة يف ال�شمال )�شورية وتركيا(. 

نواع الرئي�ش������ية للغابة ذات الف�شحات  اإن الأ

أي�شاً بالغابة  أو لل�شهوب امل�ش������جرة )امل�شماة ا ا

ال�شهوب( هي البلوط و�شجرة الف�شتق و�شجرة 

اللوز التي يرتبط بها عدد من الزروع الربية. 

ويجب اأن ناأخذ بعني العتبار بع�ص احلالت 

و�ش������ط  اخلا�ش������ة، مثل �ش������فاف الفرات الأ

أي�شاً، التي حتف بها غابة  وبال �ش������ك دجلة ا

نهري������ة forêt-galerie  )ripisylve( مع 

أن������واع اأكرث تاأقلماً م������ع الرطوبة، مثل احلور  ا

ثل. ويف جبال زاغرو�ص  أو الأ أو ال�شف�شاف ا ا

الو�شطى وال�رصقية، كانت توجد �شهوب ذات 

أ�ش������جار معزولة، يف حني كان يجب اأن يكون  ا

جممل جب������ال طورو�ص ال�رصقي������ة وزاغرو�ص 



دنى القدمي بدايات »النولتة« يف ال�رشق الأ

1302010 �شـــــــــــــــباط     557 العــــــــــــــدد 

الغربية مغطى ب�شهوب م�شجرة اأكرث كثافة.

وترتكز اإعادة بن������اء البيئة القدمية هذه 

على �شتة م�ش������اقط زهرية لغبار الطلع غري 

موؤرخ������ة ب�ش������كل جي������د. اأما كام������ل املنطقة 

املتو�ش������طة، وخا�ش������ة ال�ش������فوح و�شهل بالد 

الرافدي������ن وما ن�ش������ميه ب�ش������كل غ������ري دقيق 

»البادية« ال�ش������ورية )اجلزيرة(، فلم يقدم لنا 

اأي توثي������ق. ونفرت�ص مع ذل������ك وجود بادية 

وبادية �ش������حراوية تبعاً خلط العر�ص، اإمنا 

مع ا�ش������تحالة حتديد حدودها. ومن الثابت 

وج������ود واحات ذات نباتات اأكرث كثافة خالل 

هذا الع�رص.

كرث برودة )الدريا�شي  وخالل الفرتات الأ

الث������اين Dryas II، 13500-12000 قب������ل 

امليالد والدريا�شي احلديث، 10000-10800 

�ش������جار  قبل املي������الد(، تناق�ش������ت كثافة الأ

وتراجعت الغابة. و�شمل هذا الرتاجع اأي�شاً 

�شجار املوجودة يف ال�شهوب امل�شجرة. الأ

تتوافق بالتايل بدايات الفرتة التي بداأت 

فيه������ا ثقافة �ش������ميت بالنطوفية م������ع نهاية 

املرحلة اجلافة والباردة للدريا�ش������ي الثاين. 

كرب من الع�رص يتزامن مع التح�شن  فاجلزء الأ

كرث  ل������رود Alleröd )الأ املناخ������ي لع�رص الأ

برودة بقليل من الع�رص احلايل(، وينتهي مع 

أو بعده  الرتاجع املفاجئ للدريا�شي احلديث ا

بقليل.

تُ�شتكمل هذه املوؤ�رصات بالبقايا النباتية 

ن�شان  التي ُوجدت يف املواقع التي �ش������غلها الإ

الع�ش������ور  وخا�ش������ة يف  الع�������رص  ه������ذا  يف 

التالي������ة. وهي تظهر وج������ود قطاف منهجي 

أن������واع كثرية غنية ب�ش������كل  حلب������وب ولثمار ا

أنواع من الزروع  خا�ص بالربوتين������ات: ثالثة ا

الربي������ة، القمح الذي ي�ش������مى ب������ر القفقا�ص 

والقم������ح   ،)Triticum boeoticum(

 )Triticum dicoccoides( الن�ش������وي 

 ،)Hordeum spontaneum( وال�شعري

 légumineuses أنواع من القرنيات وثالثة ا

 )Pisum sp.، Vicia sp. et Lens

 Pistacia( وثمار �ش������جرة الف�ش������تق ،).sp

sp.( وجن������ي البلوط )Quercus sp.(. اإن 

نواع النباتية املرتبط������ة نباتياً تتوزع  هذه الأ

على حمور يربط املنطقة املتو�شطية مبحور 

طورو�ص ال�رصقية- زاغرو�ص. وهذه املنطقة 

با�ش������م »الهالل اخل�ش������يب«.  أدبياً  معروفة ا

فهذه املنطقة باملعنى الوا�شع هي التي تعترب 

أنه يف ه������ذا املدى  كمه������د للنيوليت������ي طاملا ا
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احليوي ُزرعت وُدجنت اأوىل النباتات واأوىل 

ن������واع النباتية التي كانت موجودة فيها يف  الأ

حالتها الربية.

كانت هذه امل�شادر النباتية موزعة ب�شكل 

غري متعادل وبالتايل مل تكن م�ش������تثمرة ب�شكل 

متع������ادل. واملناطق الت������ي كانت اأكرث مالءمة 

للقطاف واللتق������اط تقع يف املنطقة الغابية 

امل�رصقي������ة، بني جب������ل الكرم������ل واجلليل يف 

أنه لي�ص من امل�شادفة  فل�شطني. فمن املرجح ا

وجود اأوىل الرباهني على اإعمار م�ش������تمر يف 

املوقع نف�ش������ه، على �ش������كل جتمع لعدة بيوت 

)مالحة(، يف هذه املنطقة.

ومع ذلك كان ال�ش������يد، كم������ا كان عليه 

احلال منذ بدايات الباليوليتي، يقدم اجلزء 

�شا�ش������ي من امل�ش������ادر الربوتينية. وكانت  الأ

نواع الرئي�ش������ية التي ت�ش������اد هي التالية:  الأ

الغ������زال )Gazella sp.( واملعزيات )املاعز 

غن������ام  والأ  ،Capra hircus aegagrus
Ovis orientalis، كالهما يف حالته الربية). 
 Cervus elaphus( يليات تاأتي بعد ذلك الأ

و Dama mesopotamica(، واخلنزير 

 Equus( واخليلي������ات   ،)Sus scrofa(

 )Equus hemionus و   africanus

 .)Bos primigenius( رخ�ص والأ

وكان يج������ب اأن تكون ه������ذه احليوانات 

ممثلة ب�شكل غري متعادل يف خمتلف املناطق 

يليات  احليوية املفرت�شة. وكانت الغزلن والأ

يج������ب اأن تف�ش������ل املناط������ق ذات امل�ش������اهد 

و�شاط  املفتوحة من النمط ال�شهوبي. اأما الأ

كرث ت�شجرياً، مثل املناطق اجلبلية، فكانت  الأ

يلي������ات واملعزي������ات.  ح������رى تعمره������ا الأ بالأ

وكما بالن�ش������بة للمناط������ق النباتية، فاإن هذه 

الف�شاءات احليوية كان ميكن اأن تتغري تبعاً 

للتغريات املناخية. وجند اأمثلة على ذلك يف 

يلي������ات موجودة يف  زاوي �ش������يمي )معظم الأ

ال�شويات الدنيا مقابل اأعظمية للمعزيات يف 

ال�شويات العليا( اأو مالحة.  

ونالحظ مع ذلك نوعاً من التفاوت بني 

املعطيات الناجتة عن غبار الطلع ومعطيات 

عل������م احليوان������ات القدمي������ة. ويالَحظ هذا 

التفاوت ب�ش������كل خا�������ص يف زاغرو�ص، حيث 

أنواع حيوانية غابية يف املناطق التي  تظه������ر ا

توحي املخططات اخلا�شة بتوزع غبار الطلع 

�شجار. ومن جهة اأخرى،  فيها ب�شبه غياب لالأ

أب������و هريرة( ويف  فاإن �ش������يطرة الغزلن يف )ا

املريبط I توحي ببيئة �ش������هوبية، وهي اإ�شارة 

ثمينة ج������داً يف املنطقة الداخلية من الهالل 
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اخل�شيب التي ل منلك بالن�شبة لها معطيات 

من غبار الطلع.

بحاث و�ضع االأ

اإن معرفة املعطيات غري مت�ش������اوية، كما 

اأن الو�ش������ع يختلف كثرياً بح�ش������ب املناطق. 

فاملنطق������ة امل�رصقية ه������ي املعروفة ب�ش������كل 

أو املتحراة  اأف�شل، اأكان بعدد املواقع املنقبة ا

)اأكرث من مئة(، اأو من خالل عدد املطبوعات 

املن�ش������ورة. والغربل������ة هي القاع������دة يف هذه 

ق������ل بالن�ش������بة للتنقيبات  املنطق������ة، على الأ

احلديث������ة، وقد نقبت مواقع عديدة ب�ش������كل 

متو�ّشع، مما �شمح باحل�شول على خمططات 

مت بع�������ص املواقع  عم������ار. وقدَّ مف�ش������لة لالإ

مثل مالحة متتالية طبقاتية )�شرتاتيغرافية 

stratigraphique( كافية الطول وموثقة 

مر الذي �شمح بجعلها املوقع املرجع  جيداً، الأ

بالن�ش������بة للنطويف. اإن عدد وجتان�ص التاآريخ 

بالكربون 14 ي�ش������محان بو�شع ت�شل�شل زمني 

موؤكد ن�شبياً كما وي�شمحان بتاأكيد تق�شيمات 

تاريخية لل�شناعات املحلية يف ثالث مراحل 

أ�شا�شية. وت�شمح لنا الدرا�شة املنهجية لبقايا  ا

أق������ل للبقايا النباتية،  احليوان������ات، وبدرجة ا

قل يف ع�������رصة مواقع، باإعادة  وذل������ك على الأ

بناء للبيئة ولنمط احلياة )ال�شيد والقطاف 

عم������ارات )»القرى«  النتقائي������ني( ولفرتة الإ

أو املع�ش������كرات املو�شمية(. اإن عدد  الدائمة ا

عمال  املن�ش������ورات التف�ش������يلية ونوعي������ة الأ

التاأليفية التي ترجع ب�ش������كل خا�ص اإىل فال 

F. Valla يجع������ل النطوفية اإحدى اأف�ش������ل 

الثقافات املعروفة فيما قبل التاريخ احلديث 

دنى. ومع ذلك علينا اأن ن�ش������ري  يف ال�رصق الأ

اإىل بع�ص الفجوات يف املعلومات فيما يتعلق 

بامل�رصق املركزي و�شيناء الغربية و�شمال �رصق 

م�رص. وميكننا هكذا الت�ش������اوؤل عن تو�ّش������ع 

ال�ش������يادين- الالقط������ني النطوفيني باجتاه 

ال�رصق )ال�شحراء العربية(.

اأما املنطقة الثانية املعروفة ب�ش������كل جيد 

بالن�ش������بة لهذه املرحلة فهي زاغرو�ص، على 

قل ب�شكل ملمو�ص للمواقع  الرغم من العدد الأ

التي مت حتديدها )نحو ع�رصة مواقع(. ويرجع 

عمال  أي�ش������اً اإىل طبيعة الأ الختالف الكبري ا

حوال اإ�شبارات  املنفذة، وهي يف اأف�ش������ل الأ

حمدودة. والغربلة ا�ش������تثنائية فيها، والن�رص 

حيان بتقارير  النادر فيها حمدود يف غالب الأ

أولية. اأما التاأريخ بالكربون 14 فنادر جداً،  ا

واحليوانات غري معروفة ب�شكل جيد يف حني 
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اأن البقايا النباتية غري موجودة عملياً، وذلك 

رجح ب�ش������بب �رصوط التنقيب. فلهذه  على الأ

�ش������باب جمتمعة تكون فر�ش������يات التف�شري  الأ

اأكرث ارجتالية واتفاقية منها يف امل�رصق.

وجُتمع املجموعات احلجرية حتت ا�شم 

الزارزي الذي ميكن اأن يق�شم اإىل مرحلتني، 

الزارزي النمطي واحلديث. واملواقع املعروفة 

ترتك������ز يف زاغرو�������ص الغربي������ة والو�ش������طى، 

وتف�شل بينها مناطق غري مدرو�شة. وميكننا 

أي�ش������اً اإمنا دون برهان حا�ش������م  اأن نفرت�ص ا

ن وجود اإعمار معا�رص يف �ش������هول  حت������ى الآ

بالد الرافدين. 

خ������رى فهي عملياً اأرا�ص  اأما املناطق الأ

 ،terrae incognitae بكر غري مدرو�ش������ة

�ش������بارات التي متت يف  با�ش������تثناء بع�������ص الإ

 ،F. Hole اجلزيرة ال�ش������ورية ون�رصها هول

أنها معا�رصة  يف حني ل تزال املادة املفرت�ص ا

وم�ش������درها وديان دجلة والفرات العليا غري 

من�شورة عملياً.

أع������اله كمناطق  ا اإن املناط������ق املح������ددة 

هام�ش������ية قّدمت لنا توثيقاً غزيراً بالن�ش������بة 

مل�رص، وتوثيقاً ذا فجوات بالن�ش������بة لله�شبة 

نا�شولية واإيران والقوقاز. ومتثل املنطقتان  الأ

خريت������ان مع ذلك جمموع������ة ثقافية ثالثة  الأ

ظهر تاأثريها يف الوديان العليا وب�شكل جزئي 

يف زاغرو�ص.

امل�ضطلحات

لقد اقرُتحت ت�شميات كثرية بالن�شبة لهذه 

�شول  املجموعات الثقافية، تبعاً للع�شور ولأ

������ل  الباحث������ني، وذلك بح�ش������ب ما كان يُف�شَّ

أو املقاربة التطورية. وبالن�ش������بة  الت�ش������نيف ا

للم�������رصق، اقرُتح������ت ت�ش������ميات »النط������ويف« 

)غارود Garrod(، و»الباليوليتي النتقايل 

 F. Hours حور�ص( »épipaléolithique

وكوبالن������د L. Copeland( وامليزوليت������ي 

وبو�شتان�ش������ي  أريح������ا  ا يف   Kenyon(

Bostanci وكوكنت Kökten على ال�شاحل 

نا�ش������ويل(. وبالن�شبة لبحر البلطيق جرى  الأ

احلدي������ث عن امليزوليتي )ك������ون Coon يف 

بيل������ت  Belt وحوت������و Hotu(. وبالن�ش������بة 

لزاغرو�������ص هناك »ال������زارزي« )غارود( وما 

قبل النيوليتي protoneolithic )حور�ص( 

أو »قبيل النيوليتي« )�شوليكي Solecki يف  ا

زاوي �شيمي(. 

ونف�ش������ل هنا اأن نحفظ م�شطلحات من 

منط ت�شنيفي مع متييز جمموعتني رئي�شيتني 
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كبريتني، النطويف بالن�شبة للم�رصق والزارزي 

بالن�شبة لزاغرو�ص، مع اإدخال جمموعة ثالثة 

ممثلة ب�ش������كل هام�ش������ي اأكرث يف وديان دجلة 

والفرات العليا، الرتياليتي.

ال�ضناعات احلجرية

يف  الباليوليتي������ة  ال�ش������ناعات  تُظه������ر 

نهار املتو�ش������طية خ������الل الع�رص  مناط������ق الأ

اجلليدي املتاأخر )منذ البولينغ Bölling؟( 

بع�������ص العنا�رص امل�ش������رتكة الت������ي اعتمدتها 

خمتل������ف اجلماع������ات املحلي������ة والتي ميلك 

بيغرافيتي  كل منها مواريث������ه اخلا�ش������ة: الإ

Épigravéttien بالن�شبة للمناطق الطرفية 

ال�شمالية من املتو�شط بني اإ�شبانيا والبلقان، 

 gravettoïdes وال�ش������ناعات الغرافيتوية

نا�ش������ويل اجلنوبي )كارين  على ال�ش������احل الأ

ميرييتي������ة Imérétien  يف  Karain(، والإ

القوقاز، والربادو�ش������تية Baradostien يف 

زاغرو�ص، واملجموعت������ان الكبارية والكبارية 

الهند�ش������ية يف امل�������رصق. اإن ه������ذه العنا�رص 

اجلديدة امل�ش������رتكة، م�ش������افة اإىل القدمية، 

خلق������ت عنده������ا يف بع�ص املناط������ق ثقافات 

زيلية Azilien يف فرن�شا،  جديدة �ُشميت الأ

يربوموُر�ش������ية Ibéromaurusien يف  والإ

املغرب، والزارزية يف زاغرو�ص، والرتياليتية 

يف القوقاز، والنطوفي������ة يف امل�رصق وم�رص. 

وكان التط������ور يف مناطق اأخرى اأقل ظهوراً: 

بيغرافيتية يف البلقان، وا�شتمرت  ا�شتمرت الإ

نا�شول )كارين  ال�شناعات الغرافيتوية يف الأ

 .)Okuzini واأوكوزيني B

وت�ش������تمل هذه العنا�رص اجلديدة ب�شكل 

دوات احلجرية  أ�شا�شي على ت�شغري متزايد لالأ ا

من املكا�ش������ط والت�ش������ليحات غري الهند�شية 

)الن�ش������يالت ذات الظه������ر(، وعل������ى اإدخال 

اأمناط جديدة م������ن امليكروليثات )احلجارة 

الدقيقة( الهند�ش������ية، كاملثلثات )ذات الظهر 

وال�ش������طفة( والقطاع������ات الدائري������ة. وهذه 

خرية هي املح�ش������لة النهائية مليل عام يف  الأ

هذا الع�رص، وهو انحناء ظهر الت�شليحات.

فت غ������ارود D. Garrod بني  وقد عرَّ

عامي 1920 و 1930، اعتماداً على تنقيباته 

 )Shukbah التي قام بها يف امل�رصق )�شكبه

ويف زاغرو�������ص )زارزي(، يف كل م������ن هاتني 

املنطقتني، املجموعتني احلجريتني الكبريتني 

أ�ش������متهما بالتتايل النطوفية والزارزية  التي ا

)اللوحت������ان 1-7 و 1-10(. ومتل������ك هاتان 

املجموعتان عدة موا�ش������فات تقنية ومنطية 
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دوات ه������و نتيجة  م�ش������رتكة. اإن ت�ش������نيع الأ

تق�ش������يب بالنقر غري املبا�������رص على نوى يف 

م�شتٍو للطرق يُنتج ن�ش������الً ذات حواف غري 

منتظمة ال�ش������تقامة، ون�شيالت ذات حواف 

أك������رث ا�ش������تقامة. ون�ش������ري يف احلالت������ني اإىل  ا

ا�شتخدام ت�شذيب خ�ش������ن لت�شكيل احلجارة 

الدقيقة، وت�شذيب م�شنن )من ال�شتخدام؟( 

زميل الدقيق  بالن�ش������بة للن�ش������ال، ولتقنية الإ

للح�ش������ول على �ش������وكة ثالثية ال�شطوح على 

راأ�ص احلجارة الدقيقة.

دوات املوجودة يف  وهناك الكثري م������ن الأ

املجموعتني: ففي جمموعة املكا�ش������ط هناك 

قطع ق�ش������رية م�ش������نوعة من �ش������ظية اأو من 

ن�ش������ل جمذوم كثرية العدد، تليها املكا�ش������ط 

املتطاولة املاأخوذة من راأ�ص الن�ش������ل. كذلك 

زاميل املزدوجة ال�ش������طح قريبة جداً  فاإن الأ

منها.

وتبدي الن�ش������ال منطني من الت�ش������ذيب، 

أو امل�ش������نن. وتكون الت�شذيبات اإما   امل�ش������تمر ا

أو »بال�شدفة« )نتيجة ل�شتخدام  مق�ش������ودة ا

دوات  الن�ش������ل اخلام(. وبني املثاقب، فاإن الأ

امل�ش������نوعة م������ن الن�ش������يالت الدقيقة، ذات 

الراأ�ص غري املم�شوق، هي اأدوات م�شرتكة بني 

املجموعتني. ويف جمموعة احلجارة الدقيقة 

)امليكروليثات( ثمة ثالثة اأمناط من الت�شليح 

تتواجد معاً بتنا�ش������بات خمتلفة: الن�شيالت 

�ش������الع  ذات الظه������ر، واملثلثات املختلفة الأ

وقطاعات الدائرة ذات الت�شذيب اخل�شن.

أك������رث متييزاً ملنطقة  وثمة اأدوات اأخرى ا

خا�شة. ففي امل�رصق، الذي نعرف �شناعاته 

املحلية ب�شكل اأف�ش������ل بكثري، نالحظ وجود 

مثاقب من ن�ش������ل ذي راأ�ص مم�ش������وق متاماً، 

ومثلثات مت�شاوية ال�شاقني وق�شرية وخا�شة 

اأدوات حجرية كبرية احلجم )يف كافة املواقع؟( 

مثل املعاول يف اجلن������وب والبليطات احلادة 

على الف������رات. ويف جمموع������ة امليكروليثات 

امل�ش������رتكة يف املنطقتني، ف������اإن الروؤو�ص ذات 

�ش������الع اأكرث يف  الظهر واملثلثات املختلفة الأ

زاغرو�������ص منه������ا يف امل�رصق، حيث ت�ش������يطر 

بو�شوح تام جمموعة القطاعات املاأخوذة من 

دائرة.

وهناك خ�شو�ش������ية اأخرى للم�رصق هي 

وجود جالء لمع على حافة بع�ص الن�ش������ال 

أو امل�شذبة. وثمة اتفاق على اعتبار  اخل�شنة ا

اأن م�شدر هذا اجلالء ناجت ب�شكل خا�ص عن 

التما�ص املتكرر للن�شل مع �شوق نباتية غنية 



دنى القدمي بدايات »النولتة« يف ال�رشق الأ

1362010 �شـــــــــــــــباط     557 العــــــــــــــدد 

ب�ش������كل خا�ص بال�ش������يلي�ص، ومن هنا ال�شم 

الع������ام الن�ش������ل- املنجل )اأو قطع������ة املنجل، 

أي�ش������اً �ش������كني( املعطى لهذه الن�شال.  انظر ا

وبني هذه النباتات هناك الق�ش������ب والزروع، 

مر الذي دفع ببع�ص علماء ما قبل التاريخ  الأ

)مثل غارود( اإىل اقرتاح فر�شية زراعة مبكرة 

مر ميكن  منذ النطويف. ويعترب اآخرون اأن الأ

اأن يتعلق ب�قط������اف انتقائي وكثيف. وجتدر 

وىل التي  داة الأ �ش������ارة اإىل اأن هذه هي الأ الإ

يرتكز تعريفها وت�ش������ميتها لي�ص على ال�شكل 

بل على وظيفة مفرت�ش������ة؛ ومن وجهة النظر 

م������ر يتعلق اإما  النمطي������ة الدقيقة، ف������اإن الأ

أو بن�شل  أو بن�شل م�ش������ذب، ا بن�ش������ل خ�شن، ا

ذي �شطفة م�شذبة.

وخالل النطويف تاأخ������ذ بع�ص املميزات 

كرث حتديداً معنى زمني������اً، مثل التناق�ص  الأ

املالح������ظ حلج������م قطاع������ات الدوائ������ر مع 

أم������ر يتزامن م������ع تغيري منط  الزم������ن، وهو ا

الت�شذيب على هذه العنا�رص )وجود ت�شذيب 

ثنائي الوجه ن�ش������ف خ�ش������ن، ي�شمى ت�شذيب 

حلوان، يف املرحلة القدمية(. ومن العالمات 

خرى عالمة اخل�شو�شيات املحلية، على  الأ

دوات احلجرية  �شبيل املثال، على الفرات، الأ

الكبرية ذات ال�ش������ويقة مثل الروؤو�ص الثقيلة 

والبليطات احلادة التي �شبق اأن ذكرناها، واإىل 

اجلنوب ال�شكاكني ذات الظهر املنحني.

وقد ك�شفت املنطقة الواقعة بني الفرات 

وزاغرو�ص حديث������اً عن بع�ص املعطيات التي 

تُظه������ر موا�ش������فات ميكنن������ا اأن نقربها من 

العنا�������رص امل�ش������رتكة املوج������ودة يف النطويف 

كما ويف الزارزي. ونق�ش������د هنا املواقع التي 

ا�شتك�ش������فها ه������ول F. Hole على اخلابور، 

والتي ك�ش������فت عن قطاعات دوائر ومثلثات 

أي�ش������اً عن بع�ص  مت�ش������اوية ال�ش������اقني بل وا

�شالع )ذات الظهر  املثلثات غري مت�شاوية الأ

وال�شطفة(. وتبني �ش������ناعة قرميز داره، يف 

ع�رص لحق، وجوداً م�شتمراً لعنا�رص مماثلة 

أي�ش������ا يف ال�ش������ناعة اخليامية   كما جندها ا

 BI يف امل�������رصق، واملثبتة خا�ش������ة يف املرحلة

م������ن املريبط. وهناك و�ش������ع مماثل كان قد 

لوح������ظ يف امللفعات. ويندرج موقع دير هال 

أي�ش������اً يف املوروث الهند�شي  يف اجلزيرة هو ا

نف�شه.

املناطق الهام�ضية

اإن ال�ش������ناعات احلجري������ة املوجودة يف 

أو الطرفية خالل الفرتة  املناطق الهام�ش������ية ا
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رجح هي من منطني: يقدم  نف�ش������ها على الأ

بع�ش������ها عدداً معيناً من ال�شالت والقرابة 

ف ك������� زارزي اأو نطويف،  مع م������ا كان قد ُعرِّ

خرى تتميز عنهما  يف حني اأن ال�شناعات الأ

ب�شكل اأكرث جذرية.

وىل منها ميكنن������ا اأن نذكر  ومن ب������ني الأ

 Ökuzini ال�شناعة التي من منط اأوكوزيني

املوجودة اأي�شاً يف بلديبي Beldibi وبلبا�شي 

Belbaşi، واملميزة ب�ميكروليثات هند�ش������ية 

ذات حجم �ش������غري جداً )مثلثات مت�ش������اوية 

�شالع، وقطاعات من  ال�ش������اقني وخمتلفة الأ

أزاميل دقيقة  دائرة( مع مكا�شط ق�ش������رية وا

وروؤو�ص ذات �ش������طح مزدوج ت�ش������مى روؤو�ص 

�ش������وفتري Sauveterre. يج������ب مع ذلك اأن 

ن�ش������ري يف هذه املجموع������ة اإىل غياب التاأريخ 

كرث غزارة )بلديبي  بالن�ش������بة للمجموعات الأ

وبلبا�ش������ي( واإىل الفقر الن�ش������بي لل�ش������ناعة 

بالن�ش������بة للموقع الوحيد امل������وؤرخ جيداً )من 

بداي������ة الع�رص اجلليدي املتاأخ������ر اإىل ظهور 

الفخار(.

ويج������ب اأن ن�ش������يف اإىل ذل������ك اللق������ى 

ال�شطحية يف كوهبانان Kuhbanan على 

مر  يرانية. وميك������ن اأن يتعلق الأ اله�ش������بة الإ

بخلي������ط نتج بال�ش������دفة لعنا�رص هند�ش������ية 

أ�ش������باه منحرفة غري معروفة يف  )قطاعات، ا

أك������رب حجماً على حوامل  الزارزي( واأدوات ا

ن�شلية يتم احل�شول عليها بتقنية ال�شغط. 

وتوح������ي طبيعة بع�������ص امليكروليث������ات التي 

متَّ جمعها يف كوهبان������ان بقرابة مبا�رصة مع 

جمموعة ثقافية  موجودة على �شفاف بحر 

البلطيق ويف القوقاز ويف الهوام�ص ال�شمالية 

ملنطقتنا )الوديان العلي������ا لدجلة والفرات(. 

وه������ذه املجموعة معروفة با�ش������م الرتياليتي 

)اللوحة 1-13(. ومميزاتها الرئي�ش������ية هي 

كرب  احلج������م والط������ول للقطع الهند�ش������ية الأ

ب�ش������كل ملح������وظ مم������ا نعرف������ه يف النطويف 

كرث متثياًل فيها هي  �شكال الأ والزارزي. والأ

أو املنحني،  الروؤو�������ص ذات الظهر امل�ش������تقيم ا

واملثلثات والقطاعات الثخينة، والتي ت�شاف 

اإليها املكا�ش������ط من ال�ش������ظايا ذات اجلبهة 

زاميل الب�شيطة.  الثخينة وامل�شننة غالباً، والأ

وقد ظه������ر الرتياليتي يف علي تبه على بحر 

البلطيق نحو 12600 قبل امليالد وامتد حتى 

نحو 10800 قب������ل امليالد. ووجوده يف نهاية 

الع�رص اجلليدي املتاأخر مثبت يف الطبقات 

 Belt الدني������ا يف املوقع������ني املجاوري������ن بلت

 .Hotu وحوتو
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وهذه املجموع������ة الرتياليتية ممثلة بعدة 

تنويعات حملية: �شكل »كال�شيكي« يف اإدزاين 

Edzani يف جورجيا، وتنويعات يف ت�ش������وخ 

دام  دام  ويف  أزربيج������ان،  ا يف   Tchokh

يف   Dam Dam Chechme �شي�ش������مي 

تركمن�شتان، ويف قاعدة بلت )؟( يف كوهباران 

يف اإيران. لكن ميكن اإع������ادة النظر يف هذه 

نها ترتكز على عدد حمدود  التق�ش������يمات، لأ

ُرِّخت. اإن حدودها 
أ من املواقع التي نادراً ما ا

ال�ش������مالية على ال�شفح ال�شمايل للقوقاز ويف 

جزي������رة القرم حم������ددة بثقافة تنت�ش������ب لها 

 Chan وتعا�رصها تُعرف با�ش������م �ش������ان كوبا

Koba. وتبلغ حدوده������ا اجلنوبية منطقتنا 

 Araxe راك�ص عرب وديان كورا Koura والأ

والوديان العليا لدجل������ة والفرات، كما تثبت 

ذلك ال�ش������ناعة الرتياليتي������ة النموذجية يف 

ح������الن �ش������يمي نح������و 10600-9300 قبل 

املي������الد ودمريك������وي Demirköy. وميكن 

اعتبار منطية العنا�رص الهند�ش������ية املوجودة 

حدث )نفايل ت�شوري  يف �ش������ناعة املواقع الأ

وكف������ر هويوك وبوي تبه Boy Tepe( كاأثر 

على وج������ود الرتياليتي حت������ى وادي الفرات 

مر يف نفايل  و�ش������ط. وميكن اأن يك������ون الأ الأ

ت�شوري، بح�شب املنقب، خليطاً من العنا�رص 

قدم، املوجودة يف غري مكانها، مع ال�شناعة  الأ

عمار النيوليتي. وعلى  »الكال�شيكية« من الإ

العك�������ص، ففي كف������ر هوي������وك يف مرحلتها 

القدمية، ت�شكل هذه الهند�شيات النادرة على 

رجح عن�رصاً م�ش������كاًل لل�شناعة النيوليتية  الأ

املحلية، ك� »�ش������دى« متاأخر مل������وروث اأقدم. 

وتذّكر الروؤو�ص ذات الفر�ش������ة يف ال�شويات 

القدمية من املوقع نف�ش������ه باأ�ش������كال مماثلة 

أ�ش������يكلي Aşikli على اله�ش������بة  وجدت يف ا

أي�ش������اً. ومثل  نا�ش������ولية يف اإطار نيوليتي ا الأ

القطع الهند�ش������ية، فاإن هذه الروؤو�ص توحي 

بتقاربات مع �شناعات من الع�رص اجلليدي 

املتاأخ������ر. وقد ُوجد راأ�ص ذو فر�ش������ة مماثل 

أ�ش������يكلي، ويف ه������ذا  يف زارزي Zarzi. ويف ا

طار النيوليتي نف�ش������ه، ميك������ن للكثري من  الإ

القطع الهند�شية ذات احلجم الكبري )مثلثات 

وقطاع������ات( ولروؤو�������ص  ذات ظه������ر منحني 

ولروؤو�ص مثلثية ال�ش������كل ذات قاعدة م�شذبة 

أي�شاً تذكُّرات  وظهر م�شذب جزئياً اأن ت�شكل ا

ل�ش������ناعات من الع�ش������ور اجلليدية املتاأخرة 

قدم. فاإن ُوجد اإعمار لله�شبة  ال�ش������مالية الأ

نا�شولية اأقدم من الع�رص النيوليتي، فاإن  الأ
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جابة ميك������ن اأن يقدمها  بع�������ص عنا�������رص الإ

لن������ا تنقيب البعثة الربيطانية ل� بيناربا�ش������ي 

Pinarbaşi قرب �شاتال هويوك، وهو موقع 

ميكن اأن ي������ردم جزئياً الفراغ يف امل�ش������احة 

ر�شية والختالفات النمطية بني جمموعة  الأ

أ�ش������يكلي حمتمل.  اأوكوزيني وموروٍث ما قبل ا

وبالطريقة نف�ش������ها، فاإن اإعادة فح�ص للقى 

 Benedict ال�شطحية التي التقطها بنديكت

يف الوديان العالية لدجلة والفرات ميكن اأن 

تقدم عنا�رص اإجابة على وجود ب�رصي �شابق 

للنيوليتي يف هذه املنطقة.

ويف جنوب امل�رصق، يف املناطق الهام�شية 

)�ش������يناء والنقب(، ن�ش������تنتج يف نهاية الع�رص 

وجود جمموعة ثقافية مميزة للنطويف با�شم 

احلريفي Harifien، والتي تتميز �شناعتها 

ب�شيطرة للمكا�ش������ط الدائرية امل�شنوعة من 

ال�شظايا مرافقة ب�»�شكاكني« ون�شيالت ذات 

ظهر منحن، ومبثاقب ذات راأ�ص غري م�شيق 

وب�شظايا كبرية م�شننة. وت�شيطر النوى اخلام 

غري املجهزة م�ش������بقاً وذات خمطط الطرق. 

اإن ه������ذه العنا�رص كافة توافق املوا�ش������فات 

امل�ش������رتكة الت������ي عددناه������ا اأعاله بالن�ش������بة 

أي�ش������اً حال  للنط������ويف والزارزي. وتلكم هي ا

امليكروليثيات الهند�شية )قطاعات ومثلثات 

�شالع(، والن�شيالت ذات الظهر  مت�شاوية الأ

زامي������ل الدقيقة. اإن العن�رص الرئي�ش������ي   والأ

اخلا�������ص ب�احلريفي يتكون م������ن روؤو�ص ذات 

 Harif ش������اق معالقية ت�شمى روؤو�ص حريف�

أون������ان Ounan، ترافقها روؤو�ص  وروؤو�������ص ا

متناظرة ذات قاعدة م�ش������ذبة حتمل ا�ش������م 

روؤو�������ص �ش������نريا Shunera. وق������د ُوجدت 

بع�ص روؤو�ص حريف حديثاً يف ال�شحراء اإىل 

الغرب من النيل. وتوحي هذه اللقى التي ل 

تزال معزولة، مث������ل القطاعات التي وجدت 

يف حلوان يف �ش������احية القاهرة، بات�ش������الت 

حمتملة ب������ني امل�������رصق وم�������رص. اإن موروث 

امليكروليث������ات الهند�ش������ية ل يُحد ب�ش������مال 

أي�ش������اً يف م�������رص العليا  م�������رص. فه������و ماثل ا

ي�شني وال�شيل�شيلي والقا�شي، على حدود  )الإ

ال�ش������ودان(. وتوجد هذه الظاهرة يف الغرب 

يف املجموعة الليبية- الكفزية ويف املجموعة 

يربومور�شية يف املغرب.  الإ

ن احل�شول على  ومن ال�ش������عب حتى الآ

روؤية متجان�شة لتوزع خمتلف هذه املجموعات 

الثقافية، ب�شبب الفجوات يف املعلومات التي 

ترُتجم بالكثري من الفراغات على اخلرائط 
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وب�شبب تفاوت مناهج الدرا�شة ون�رص النتائج. 

ويف�شح ذلك كله جمالً كبرياً للنظرة التاأويلية، 

مر الذي ل مين������ع مع ذلك باأن نقرتح من  الأ

جهتنا فر�شيات يف هذا الجتاه.

املتاع الثقيل

أ�ش������كالً خمتلفة غري  اأخذ �ش������غل احلجر ا

دوات املجمع������ة حت������ت ا�ش������م ال�ش������ناعة  الأ

احلجري������ة. ودون اأن يكون ه������ذا النمط من 

املواد جتديداً مطلقاً، طاملا اأن الكباري يقدم 

اأمثلة على ا�شتخدام اأجران من احلجر، فاإنه 

ي�شكل ميزة معروفة منذ زمن طويل لل� نطويف 

كرث انت�شاراً  واحلريفي. ويبدو اأن ال�ش������كل الأ

هو جرن كبري عميق )0،50 – 0،60 �ش������م(، 

وهو غالباً ما يكون من البازلت بل واأي�شاً من 

أو بدون قاعدة مميزة، ويُقرن به  الكل�ص، مع ا

أو ذو قاعدة مفلطحة ويكون  هاون اأ�شطواين ا

مزيناً اأحيان������اً اأو منحوتاً. ويف حالت كثرية 

جران مثقوب������اً، دون اأن  يك������ون قعر ه������ذه الأ

مر يتعلق  ن�ش������تطيع معرفة فيم������ا اإذا كان الأ

أو لق�شد  بحادث يرجع اإىل ا�شتخدام مكثف ا

معني متعمد. وتوجد ن�شخة م�شغرة )0،10 

دوات ذات ال�شكل املطابق. �شم( من الأ

وجند اأي�شاً م�شاحق م�شطحة )0،40  – 

0،50 �شم( من احلجر الكل�شي غالباً، والتي 

تُقرن بها مدقات.

وتتاألف جمموع������ة ثالثة ميكننا مقاربتها 

مع املجموعتني ال�ش������ابقتني م������ن جتويفات 

كب������رية احلج������م ن�ش������بياً )وهي عب������ارة عن 

أو »اأحوا�ص« بطول 0،30  كوؤي�شات �ش������غرية ا

م تقريباً( ميكن لعمقها اأن ي�ش������ل اإىل 0،15 

م، وهي منحوتة يف احلجر الكل�ش������ي. وثمة 

ن�شخة »متحركة« على �شكل �شفائح منف�شلة 

م، ون�شخة »ثابتة« على �شكل  عن ال�شخرة الأ

�شل�شلة كثرية العدد ن�شبياً من هذه التجويفات 

�ش������ا�ص ال�ش������خري.  املحفورة مبا�رصة يف الأ

وعدد كب������ري من هذه املجموع������ات ُوجد يف 

جوار مواقع ال�شكن وبالرتباط معها.

وميكننا اأن نت�ش������اءل ح������ول وظيفة هذه 

ن�ش������اءات، والفر�ش������يات  دوات اأو هذه الإ الأ

كرث توات������راً، واملوؤ�ش�ش������ة على مالحظات  الأ

اإثنوغرافية، تقرتح معاجلة بال�ش������حق لبع�ص 

املواد النباتية اأو احليوانية. وميكننا اأن نذكر 

من بني امل������واد النباتية ال������زروع والقرنيات 

والف�ش������تق والبل������وط، اإلخ. ومن ب������ني املواد 

احليوانية ميك������ن اأن نفكر باللحم املهرو�ص. 

أو الهر�ص يتم بو�ش������اطة  وكان هذا ال�ش������حق ا
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مدق������ات اأو هواوي������ن تعم������ل بالرتتي������ب يف 

جران اأو يف امل�شاحق »النائمة«، املثبتة يف  الأ

مر  حرى عندما يتعلق الأ ر�������ص، وذلك بالأ الأ

�شا�ص ال�شخري. بتجويفات حمفورة يف الأ

دوات  ونربط ب�شكل عام ا�شتخدام هذه الأ

التي ي�شعب نقلها بنمط حياة ح�رصي، والذي 

اأ�ش������بح ممكناً من خالل الوجود والقطاف 

الكثي������ف يف اجلوار املبا�رص ملواد كانت تعالَج 

ن�ش������اءات. وميكننا التفكري ب�شكل  يف هذه الإ

أو القرنيات الربية  خا�ص مبعاجلة ال������زروع ا

املك�شوة، والتي تتطلب مثل البلوط والف�شتق 

آلية بالتق�شري اأو اجلر�ص. وقد اقرتح  معاجلة ا

بع�ش������هم حتى ربط وجود ه������ذا النمط من 

القطع ب�شكل مبكر للزراعة.

ول يجب مع ذلك اأن نن�ش������ى اأن ثقافات 

 Molodovien باليوليتية كثرية )املولودوفية

وروبي������ة والكباري امل�رصقي( قدمت اأدوات  الأ

مماثلة دون اأن تكون قد و�ش������لت بال�رصورة 

اإىل ح�رصي������ة متقدم������ة طيلة �ش������نة كاملة. 

حرى يف هذه احلال������ة بَعودات  ونعتق������د بالأ

دورية للمجموعات نف�شها اإىل املوقع نف�شه. 

أي�شاً املواقع املعا�رصة  وتوافق هذه الفر�شية ا

ي�شني(  لل� نطويف يف وادي النيل )القا�شي والإ

ثار  حي������ث جند مع ذلك مع الغياب الكامل لآ

العمارة م�ش������احق نائمة اأو م�شطحة. وتوحي 

 
)2(

حتليالت غبار الطلع وفح�ص امل�شطورات

يف اإي�ش������نا ويف قا�شا بقطاف للقمح وال�شعري 

الربيني.

ويف زاغرو�������ص ك�ش������فت بع�������ص مواق������ع 

الزارزي احلديث )زاوي �ش������يمي( عن اأدوات 

م�ش������ابهة: م�شاحق ومدقات molettes من 

ال�شل�شال الرملي اأو من الغرانيت، ومدقات 

أ�ش������طوانية م������ن البازلت. وجند امل�ش������احق  ا

أي�ش������اً يف املجموعة الرتياليتية يف  واملدقات ا

علي تبه على بحر البلطيق.

جران العميقة واملدقات  ون�شري اإىل اأن الأ

ذات القاعدة املفلطحة موجودة ب�شكل خا�ص 

يف املنطق������ة التي تعترب ب�ش������كل تقليدي على 

أنها »املنطقة النووية« للنطويف )جبل الكرمل  ا

واجلليل يف فل�ش������طني(، اإمنا مع تو�ش������عات 

ردن )اأريحا،  باجت������اه اجلن������وب يف وادي الأ

جيلغال I، و�شوية نطوفية غري من�شورة بعد(، 

وباجتاه ال�شمال )يربود(، ويف البقاع اللبناين 

)�ش������يدة( ونحو ال�رصق )وادي حمامه(. ويف 

أبو هري������رة(، يُحد متاع  املناط������ق املحيطية )ا

ال�ش������حق بامل�ش������احق امل�ش������طحة واملدق������ات 

�شطوانية وحدها. وبالهواوين الأ
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وقد لوحظت بالطات من احلجر الرملي 

آثار اإعداد  بطول �ش������لع نحو 0،30 م، حتمل ا

وا�ش������تخدام )حت�ش������ري للطع������ام؟( يف زاوي 

�شيمي. 

املتاع اخلفيف

أي�شاً  يبدو اأن املنطقة النووية متيزت هي ا

ني������ة احلجرية واملت������اع اخلفيف. ويتعلق  ب�الآ

مر باآنية نادرة مفتوحة من البازلت، ذات  الأ

قعر م�ش������تدير، مع ن�ش������ف قطر ي�ش������ل اإىل 

15 �ش������م. وثمة بع�ص النم������اذج )القريبة من 

ناء بتعرجات  جران( مزينة حتت �ش������فة الإ الأ

أي�ش������اً  منحوت������ة وباآكالي������ل زهرية. وتوجد ا

جمموعة »م�ش������غرة« م������ن القط������ع املماثلة، 

العميق������ة ن�ش������بياً، والت������ي تب������دو غائبة عن 

طرافها.  حرى لأ املنطقة النووية واملميزة بالأ

ومل يك�ش������ف اأي موقع خارج املنطقة امل�رصقية 

ن عن قطع من الطراز نف�شه. حتى الآ

باملقاب������ل، ثم������ة قطع������ة اأخ������رى ل يزال 

أي�ش������اً يف  ا�ش������تخدامها غري مف�رص، موجودة ا

امل�������رصق كما ويف زاغرو�������ص. اإنها »احلجارة 

ذات الفر�ش������ات« الت������ي تتبدى كح�ش������يات 

بي�ش������وية م�ش������طحة اأحد وجهيه������ا مثقوب 

بفر�ش������ة عميقة وعري�ش������ة. ويعترب بع�شهم 

اأن هذه القطعة كانت ت�ش������تخدم ل�شقل قناة 

أ�شلحة الرمي. ا

ويف زاغرو�������ص، لوحظ وجود فوؤو�ص من 

احلجر امل�ش������قول يف مواقع من هذا الع�رص 

يف باليغ������اورا Palegawra وكرمي �ش������اهر 

وزاوي �شيمي ودير هال. اإن م�شدر النموذج 

الوحيد املن�ش������ور والذي ينتمي ب�شكل وا�شح 

دون اأي �ش������ك اإىل اإطار زارزي هو دير هال. 

رجح  م������ر على الأ ويف كرمي �ش������اهر يتعلق الأ

حرى مبزيج مع �شناعة لحقة )امللفعاتي  بالأ

أو 3(. اأما باليغاورا فغري من�شورة  من الفرتة 2 ا

والنماذج امل�ش������ار اإليها يف زاوي �شيمي ميكن 

اأن تُن�شب ب�ش������عوبة، بعد فح�ص مبا�رص، اإىل 

هذه املجموعة النمطية.

ال�ضناعة العظمية

أق������ل غ������زارة من  ال�ش������ناعة العظمي������ة ا

رجح  ال�ش������ناعة احلجري������ة، وذلك عل������ى الأ

ب�ش������بب ال�رصوط ال�شيئة للحفظ، وهي تقدم 

لنا يف اآن واحد اأدوات معروفة يف الباليوليتي 

خري، واأدوات اأكرث نوعية مميزة  أو الأ على ا الأ

للفرتة 1. 

وىل  دوات الأ وميكننا اأن نذكر من بني الأ

الروؤو�������ص املتطاول������ة التي ميكنن������ا توزيعها، 
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بح�ش������ب حجمه������ا، اإىل ث������الث جمموعات: 

فاأطولها يتجاوز 10 �شم، واأو�شطها من 5 اإىل 

10 �شم، واأ�ش������غرها اأقل من 5 �شم. ويحمل 

أ�ش������اً جمهزاً واحداً، يف حني يحمل  بع�شها را

أ�ش������ني )مزدوجة الراأ�ص(.  خر را بع�ش������ها الآ

أو دائري  وهي اأحياناً ذات مقطع بي�ش������وي ا

أ�������ص(، واأحيان������اً اأخرى ذات  )مزدوج������ة الرا

مقطع م�ش������طح وخا�ش������ة يف جنوب امل�رصق. 

وميكننا اعتبار هذه الروؤو�ص كروؤو�ص مزراق، 

كربها حجم������اً. اأما  قل بالن�ش������بة لأ عل������ى الأ

�شغر فقد اقرُتحت ا�شتخدامات  بالن�شبة لالأ

اأخرى، ك�شنارة على �شبيل املثال. ول توجد 

ال�ش������نارات »احلقيقية« ب�شكل كالب اإل يف 

كب������ارة. وثمة فئات اأخرى من الروؤو�ص )اإمنا 

اأقل عدداً بكثري( حتمل �ش������فاً واأحياناً نادرة 

�شواك. وهي متاثَل عموماً  جداً �شفني من الأ

ة يف حني اأن  ب�خطافات. وقاعدتها غري معدَّ

�ش������كالنيتها تقربها م������ن اخلطافات املميزة 

وروبي.  خري وامليزوليت������ي الأ للباليوليت������ي الأ

أو  مر باأ�شلحة �شيد بري ا فيمكن اأن يتعلق الأ

بحري. وجندها ب�ش������كل ح�رصي يف منطقة 

حمدودة اإىل ال�شمال باأنطليا�ص واإىل اجلنوب 

ب�اأريح������ا والتي ل تتج������اوز اإىل ال�رصق وادي 

ردن. اإن املثاق������ب امل�ش������نوعة م������ن عظام  الأ

ال�ش������غرية،  للمج������رتات   métapode ال������� 

أو�شاط كثرية يف امل�رصق كما ويف  معروفة يف ا

زاغرو�ص. 

دوات اأدوات  ويف امل�رصق ترافق ه������ذه الأ

�شالع اأو  م�ش������نوعة من عظام م�شطحة )الأ

عظم الكت������ف( نطلق عليها ال�ش������م النوعي 

»امللعقي������ات«، والت������ي تكون م������زودة اأحياناً 

مبقب�ص مت�شّيق. 

اأما القطع النوعية الوحيدة املمثلة جيداً 

ب�ش������كل خا�������ص يف هذا الع�������رص، فهي قطع 

م�ش������طحة، ذات حزة حمفورة على جزء من 

اأحد الطرفني. ونعتربه������ا اإجمالً كمقاب�ص 

أو اأكرث.  م�شاك بعن�رص �شواين ا خم�ش�شة لالإ

جران،  كذلك فقد ُربطت، مثل امل�شاحق والأ

ب�»زراع������ة« مبكرة حمتمل������ة، لكن من املقبول 

أو »املناجل« قد  اليوم اأن هذه »ال�ش������كاكني« ا

أو  اأمك������ن اأن تُ�ش������تخدم يف قطاف ال������زروع ا

نباتات برية اأخرى. 

وميكننا اأن منيز �شكالنياً اأمناطاً كثرية: 

املقاب�������ص امل�ش������تقيمة الب�ش������يطة كالتي ُعرث 

عليها يف �شانيدار B1، واملقاب�ص امل�شتقيمة 

أ�ص اأو  ذات النهاي������ة املنحوت������ة على �ش������كل را
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ب�شكل اأندر على �شكل ج�شم حيواين، اأو غري 

منحوتة وحتمل عل������ى ظهرها على الطرف 

املقابل انتفاخاً. اإن هذا النمط الأخري مييز 

مواق������ع امل�رصق املرك������زي واأطرافه ال�رصقية. 

ويف وادي حمام������ه يتخ������ذ املقب�ص يف بع�ص 

احلالت �شكاًل منحنياً، لكن احلّزة اجلزئية 

دائماً تبقى م�شتقيمة.

ويف زاوي �ش������يمي متَّ العثور على مقب�ص 

مثلثي ال�شكل مع فر�شة م�شتقيمة على جممل 

الط������رف يف اإطار طبقاتي غري موؤكد. وجند 

مقاب�ص مماثلة وخا�ش������ة يف املغرب يف فرتة 

تالية بفرتة وجيزة )الكاب�شي Capsien يف 

.)Columnata كولومناتا

دوات غري النفعية االأ

ن�شع يف هذه الفئة، اتفاقاً، القطع التي ل 

تدخل يف اأي من الفئات ال�شابقة. وهي تُعترب 

كاأدوات فني������ة اأو كحلي. فالروؤو�ص العظمية 

املنحوت������ة على �ش������كل راأ�ص حي������واين، التي 

أو  جندها اإما على طرف مقاب�ص ال�شكاكني ا

معزولة )مقاب�ص مك�شورة؟(، تدخل يف هذه 

املجموعة. ول ت�ش������مح التقنية امل�ش������تخدمة 

باأن نحدد ب�شهولة احليوانات اململثة، والتي 

ت�ش������به عموماً مع ذلك بغ������زلن اأو مبجرتات 

�شغرية. 

ونقارب مع هذه القط������ع متثالً حجرياً 

أياًل  أو ا �ش������غرياً مقطوع الراأ�ص ميثل غ������زالً ا

أم الزويتينه.  وم�شدره ا

كرث  وتُظهر التماثيل الب�رصية ال�شغرية، الأ

أ�ش������لوبياً، روؤو�شاً اإما  قل جتان�ش������اً ا ندرة والأ

»واقعية« اأو على العك�ص »منمقة« جداً.

وتوجد الت�شكيالت »املنمقة« )وهي عبارة 

عن جمموعة خطوط منحنية متمركزة( على 

نية احلجرية  ق�ش������ى لبع�������ص الآ الطرف الأ

وعلى جمموعة من ال�شفائح احلجرية التي 

ي�ش������ل طوله������ا اإىل اأكرث م������ن 1،5 مرت والتي 

أي�ش������اً  ُع������رث عليها يف وادي حمامة. وتوجد ا

ت�ش������كيالت من خطوط متموجة متوازية من 

�ش������لوب نف�ش������ه على مدقات وعلى حواف  الأ

اأوعية. ول توجد هذه القطع احلجرية كافة 

اإل يف مواقع من امل�رصق اجلنوبي. 

وثمة بع�ص القط������ع العظمية )امللعقيات 

واملقاب�������ص( حتمل تزيين������اً )؟( من خطوط 

أو م�شكلة من روؤو�ص.  متوازية حمزوزة ا

أل������ف قط������ع احلل������ي والزين������ة، التي  وتتا

أ�شا�شي مرتبطة باملدافن، من  وجدت ب�شكل ا

أ�شنان حيوانية مثقوبة، ومن اأقراط حجرية  ا

اأو م�ش������نوعة من عظام طي������ور اأو جمرتات 
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�شغرية، ومتحجرات من ع�شور جيولوجية، 

وقواقع )من نوع النابية()3( م�شتوردة اأحياناً 

من على م�ش������افات بعيدة، بحيث اأن م�شدر 

خر البحر  بع�شها البحر املتو�شط وبع�شها الآ

حم������ر. اإن ظاهرة تداول وانت�ش������ار قطع  الأ

أي�ش������اً  من ه������ذا النمط هي ظاهرة نعرفها ا

خري  أو الأ عل������ى ا يف ثقاف������ات الباليوليتي الأ

أو الزارزي.  وروبي، املعا�رصة للنطويف ا الأ

امل�ضكن

تبدي بنى امل�ش������كن يف هذا الع�رص �شمة 

أو ن�شف  م�شرتكة مزدوجة: �شكلها الدائري ا

الدائري، وتاأ�شي�شها باحلفر الكلي اأو اجلزئي 

)التاأ�ش������ي�ص على منحدر(. وميكن اأن تختلف 

بحجمها وتقني������ات بنائها )البن������ى العلوية( 

وترتيبها. 

ون�ش������ادف يف كثري م������ن املواقع منطني 

أو اأقل  رئي�شيني: حفر »�شغرية« بقطر م�شاو ا

أنها غري مالئمة  من 1 م������رت، وتُعترب غالب������اً ا

لل�شكن واأن وظيفتها املفرت�شة هي التخزين 

)اأهراء(، وحفر »متو�ش������طة« )بقطر 2،5 – 

أو »كبرية« )بقطر اأكرث من ثمانية  3،5 م������رت( ا

أنها ا�ش������تُخدمت لل�شكن.  اأمتار( والتي يعترَب ا

وجدران بنى امل�ش������كن هي اإم������ا الناجتة عن 

أو ملي�شة  أبو هريرة(، ا احلفر فقط، كما يف )ا

كم������ا يف ك������رمي �ش������اهر )؟(، اأو مغطاة بعدة 

أو  ركائ������ز حجرية كما يف مالحة اأو هايونيم ا

أو زاوي �ش������يمي. ويف حالت  وادي حمام������ة ا

اأخرى )رو�ص زين Rosh Zin ورمت حريف 

Ramat Harif(، جتعلن������ا دوائر احلجارة 
التي ُعرث عليه������ا، مقرونة بحفر اأم ل، نفكر 

باأنه اأمكن اأن توجد بنى اأكرث خفة وحركة اإىل 

جانب املن�شاآت ال�ش������ابقة التي تعترب عموماً 

كم�شاكن دائمة. 

اأما البنى العليا فمن ال�شعب ت�شورها. 

وجتعلنا بقايا اجل������دران التي عرث عليها يف 

مواقعه������ا نعتقد اأن هذه البن������ى العليا كانت 

خفيفة. ومل تكن احلجارة الباقية يف املو�شع 

لت�شكل �شوى قاعدة اجلدار امل�شنوع من مواد 

ع�ش������وية )جلود، نباتات(. ويف حالت نادرة 

أبو هري������رة، وادي حمامة(، متَّ العثور على  )ا

آثار ثق������وب لدعامات حمتملة. ففي مالحة،  ا

يف امللج������اأ 131، كان������ت الدعام������ات مقامة 

يف الداخل، مبوازاة ج������دار امللجاأ، ويجعلنا 

حجمها نفرت�ص وجود �ش������قالة هيكلية ذات 

�شخامة معينة. ويف وادي حمامة يكمل خط 

من احلج������ارة ثقوب الدعامات الواقعة على 

حميط احلفرة ال�شكنية. 
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أل������ف التجهي������ز الداخل������ي يف غالب  ويتا

حي������ان م������ن مواق������د حمف������ورة اأو حماطة  الأ

بحج������ارة، ومن جمار�ص واأجران مو�ش������وعة 

ر�ش������ية اأو معدة فيه������ا. ويف بع�ص  عل������ى الأ

أبو �ش������امل( ا�شتُخدم  مواقع امل�رصق اجلنوبي )ا

�شا�ص ال�شخري، املحفور ب�شكل كوؤي�شات،  الأ

كاأر�شية �شكن. 

ويوجد هذا النمط من البنى ذات املخطط 

الدائري والبنية العلوية اخلفيفة منذ الع�رص 

ا ب�ش������كل معزول )من�شاأة واحدة  الكباري، اإمنَّ

أو اثنتان( ويف عدد حمدود من املواقع. ثالثة  ا

أُثبت حتى اليوم )عني  فق������ط من هذه البنى ا

  Ohalo IIواأوهالو I Ein Guev غي������ف

وجعيتا II(. ومع ذلك، فمنذ النطويف القدمي 

تبني مواقع ال�شكن جتمعات لبنى اأكرث عدداً 

جتعلن������ا نفرت�ص اخرتاع ال�ش������ياع اجلماعية 

رجح. وقد  كرث ا�شتقراراً ودميومة على الأ الأ

ا�ش������تمرت امل�ش������اكن املعزولة )زاوي �شيمي(، 

أنها  لكنها تب������دو يف التوثيق املتوف������ر حالياً ا

حرى منها قاعدة.  كانت ا�شتثناء بالأ

رئي�ش������يني  منط������ني  متيي������ز  وميكنن������ا 

للتجمعات. 

وىل تكون اخلاليا ال�شكنية  يف احلالة الأ

أو رو�ص زين(،  متال�ش������قة )مغارة هايوني������م ا

ويف احلالة الثانية تكون اخلاليا امل�ش������كونة 

منف�ش������لة عن بع�ش������ها بع�ش������اً، وذلك تبعاً 

لطبوغرافية املوقع، وم�شطفة اأو ل بح�شب 

أبو  انحناءات ال�شوية )مالحة، رمت حريف، ا

�شامل(. ومع ذلك يجب اأن يكون هذا التمييز 

نه لي�ص من ال�ش������هل دائماً  قاب������اًل للتاأويل، لأ

و�ش������ع معا�رصة دقيقة لعدة بنى ومن�ش������اآت. 

ون�ش������تنتج يف احلالتني ارتباط بنى ال�ش������كن 

»الكبرية« مع من�شاآت اأ�شغر )حفر( ميكن اأن 

يكون ا�شتخدامها املفرت�ص هو التخزين. 

أم  ون�ش������تنتج، اأكانت هذه امل�شاكن دائمة ا

غري دائمة، اأن ا�ش������تخدام املالجئ الطبيعية 

أو بدون بنى  يف ه������ذا الع�������رص )مغائر م������ع ا

مبنية( كان ل يزال متواتراً: هايونيم، الواد، 

�ش������قبا، كباره، زارزي، باليغاورا، �ش������انيدار، 

واروا�شي، علي تبه. وقد مالت هذه املمار�شة 

اإىل الختفاء خالل الفرتات التالية. 

آخ������ر يجب اأخ������ذه بعني  وثم������ة عن�������رص ا

العتبار من اأجل تف�شري هذه املواقع ال�شكنية 

هو وجود مدافن مرتبطة بها.

و�شمن هذه ال�رصوط، فاإن اإجماعاً معيناً 

أنه كان من املمكن وجود ثالثة اأمناط  يقب������ل ا
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من امل�شاكن: �ش������ياع دائمة حل�رصيني تتميز 

ب�»بيوت« مقرونة بحفر تخزين، ومبتاع ثقيل 

ومبدافن )مالحة، وادي حمامة(؛ و�ش������ياع 

لن�شف ح�رصيني مو�ش������مية تتميز ب�»بيوت« 

أو بدون  اأخ������ف واأكرث قرباً من بع�ش������ها، مع ا

أبو �ش������امل، رمت  مت������اع ثقيل، وب������ال مدافن )ا

حري������ف( يف امل�رصق اجلنوبي؛ ومع�ش������كرات 

آث������ار مدافن )خالت  أو بدون ا اتفاقي������ة م������ع ا

خريين لي�ص  عنازه(. والتمييز بني النمطني الأ

نه من النادر اأن يكون من  وا�ش������حاً دائماً، لأ

املمك������ن اإثبات معا�رصة البنى الطبقاتية غري 

املرتبطة ببع�شها. 

خذ خمتلف  وق������د اقرُتحت مناذج كثرية لأ

اأمناط ال�شكن هذه بعني العتبار: وهي تعار�ص 

بني منطقة نووية، هي مقر �ش������ياع م�شتقرة 

ودائمة، ومنطقة ه�ش������اب م�ش������غولة ب�شياع 

مو�ش������مية و»�ش������حراء« جتتازها جمموعات 

مرتحلة ت�شغل لفرتة ق�شرية مواقع متخ�ش�شة. 

اإن هذه النماذج ت�شتلهم من حالت معا�رصة 

لحظها علماء ال�ش������اللت، والتي ي�ش������عب 

ثارية  التحقق منها بو�ش������اطة الكت�شافات الآ

فق������ط. وكانت قد اأُعدت م������ن اأجل املنقطة 

امل�رصقية، وذلك بط������رح فكرة وجود منطقة 

نووية حمدودة يف جبل الكرمل ويف اجلليل، 

حماطة ب�»مناطق اأطراف« )امل�رصق اجلنوبي 

ردنية، وادي  مع املواقع احلريفية، اله�شبة الأ

الف������رات(. اإن نق�ص املعطيات امل�ش������تخَدمة 

يف املناط������ق النتقالي������ة )امل�������رصق املركزي( 

يرانية( ل  وال�رصقية )زاغرو�ص واله�ش������بة الإ

ي�ش������مح باختبار هذه النماذج فيها، وخا�شة 

ب�شبب غياب ال�شياع الدائمة. 

و�ش������من الو�ش������ع احل������ايل ملعارفنا، من 

امل�ش������تحيل الربه������ان عل������ى �ش������حة النماذج 

املقرتحة. فال مناهج التاأريخ، ول الطبقاتية 

ت�ش������مح   microstratigraphie الدقيقة 

لن������ا يف الواق������ع بقيا�ص املعا�������رصة الدقيقة 

عمار من�شاأتني على املوقع  واملدة احلقيقية لإ

نف�شه. وميكن لتحليل البقايا العظمية، وهو 

حتليل قادر ب�شكل خا�ص على حتديد اأعمار 

ذب������ح احليوان������ات وبالنتيجة ف������رتات اإعمار 

املوق������ع، اأن يُظهر انحرافات اإح�ش������ائية ل 

ت�شمح بتمييز اإعمار م�ش������تمر فعلياً ل�شل�شلة 

من الَع������ودات الدورية اإىل املوقع نف�ش������ه يف 

ف�شول خمتلفة. 

اإن ال�شكوك التي قدمناها ل تلغي التمييز 

كرث دميومة«، التي  اجلوهري بني املواقع »الأ
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تك�شف عن بنى ومتاع ثقيل ومدافن، واملواقع 

أو  قل دميومة« حيث تغيب هذه العنا�رص ا »الأ

تكون �شبه غائبة. اإن هذا امليل اإىل �شكل من 

قل يف مركز  ك������رث تثبيتاً، على الأ التح�رص الأ

كرث متيزاً يف  امل�رصق، ي�شكل اأحد ال�شمات الأ

هذا الع�رص.

مر بتجربة وحيدة طاملا اأن  ول يتعل������ق الأ

هذا امليل نف�ش������ه كان قد ظهر يف جمتمعات 

أي�شاً، كما يف الغرافيتي ال�رصقي  باليوليتية ا

 Dolni ف�شتوني�ش������ي  )دولن������ي  وروب������ي  الأ

 ،Mezirici مزيري�ش������ي   ،Vestonice

مولودوفا V Molodova V( بني 25000 

ن. اإن الف������ارق اجلوهري 
و 15000 قب������ل الآ

هو اأن هذه التجربة مل ت�شتمر يف اأوروبة، يف 

دنى اأ�شل حتول  أنها كانت يف ال�رصق الأ حني ا

عمي������ق للمجتمع، وال�������رصط الالزم اإمنا غري 

الكايف، لظهور النيوليتي، كما �ش������يبني ذلك 

تطور الع�شور التالية.

املدافن

لقد �ش������بق واأ�رصنا اإىل اأن وجود املدافن 

املرتبطة مب�ش������كن مبني كان ميكن اأن ي�شكل  

عن�������رص بره������ان عل������ى مي������ل اإىل التح�رص. 

فاملدافن النطوفية كثرية ب�شكل خا�ص. ولها 

أو  أولية ا اأمناط عديدة، فردية اأو جماعية، وا

ثانوية، وجند اأحياناً هياكل عظمية ُف�ش������لت 

عنها اجلمجم������ة )هايونيم(. وتكون الهياكل 

بو�شعية منطوية وم�شمومة، على جانبها اأو 

على ظهرها، وحتم������ل غالباً قطع حلي. اأما 

و�شعيتها يف امل�شكن فلي�شت وا�شحة متاماً: 

فهي تكون اأحياناً داخ������ل منازل مهجورة اأو 

م�ش������كونة )؟(، واأحياناً يف اخلارج. ويقودنا 

و�ش������ع مالحة )ال�ش������وية النطوفية احلديثة( 

اإىل طرح ال�ش������وؤال حول »مق������ربة« مقامة يف 

موقع �ش������كن كان قد ُهجر عندها، طاملا اأن 

معظم امل�شاكن كان قد اأعيد اإ�شغالها بقبور. 

ويبدو اأن مغارة هايونيم كانت قد لعبت على 

قل يف اإحدى مراحلها دور املقربة. كذلك  الأ

ُطرحت فر�ش������ية »مقربة« زارزية يف ال�شوية 

 R. من مغارة �ش������انيدار من قبل �شوليكي B1

Solecki. ويف امل�رصق تتاأتى معظم املدافن 

من املنطقة النووية التي �ش������بق اأن عّرفناها، 

با�شتثناء موقعي وادي حمامة واأزرق. 

وكم������ا امل�ش������اكن الدائمة، ف������اإن املدافن 

على  املتجمعة تظهر اأي�شاً منذ الباليوليتي الأ

أوروب������ة )بردمو�ش������تي Predmosti يف  يف ا

مورافي������ا Moravie(، وبالن�ش������بة للمدافن 
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يربو- موري�شية املغربية.  فقط يف املنطقة الإ

أنها مرتبط������ة ببيئة  ويف احلالت������ني، يب������دو ا

غنية ب�ش������كل خا�������ص وقابلة لل�ش������ماح بنوع 

من ال�ش������تقرار القت�ش������ادي وامل������كاين. اإن 

هذه الظاهرة ت�ش������كل برهان������اً جديداً على 

التح�رص. 

االقت�ضاد ومنط احلياة

ن  اإن معظ������م العنا�رص املذك������ورة حتى الآ

تب������ني اأن الثقافت������ني النطوفي������ة والزارزية، 

كما والثقافات الطرفي������ة واملحيطية، تُبدي 

موا�ش������فات م������ن النم������ط الباليوليت������ي من 

الع�رص اجللي������دي املتاأخر، كما يوحي بذلك 

أي�ش������اً منط القت�ش������اد، الذي يرتكز ب�شكل  ا

أ�شا�شي على ال�شيد الربي وال�شيد البحري  ا

والقط������اف. وق������د تغريت الن�ش������بة بني هذه 

الأمناط الثالثة من ك�شب امل�شادر الغذائية 

مع الزمن، بل واأي�شاً مع طبيعة البيئة.

ال�ضيد الري

ميكن للبقاي������ا العظمية التي ُحفظت يف 

املواقع اأن تعط������ي موؤ�رصات لي�ص فقط على 

ن������واع احليواني������ة التي كان������ت متوفرة يف  الأ

أي�ش������اً حول امل�ش������ادر الغذائية  البيئة، بل وا

للمجموعات الب�رصية.

ففي امل�رصق، كان ا�شتهالك الغزلن يتغري 

ب������ني 40 و 85 % من جممل الطرائد الكبرية 

امل�شتَهلَكة. وكان يرافقها غنميات وعنزيات 

وبقريات وخنزيريات وخيليات، اإمنا بن�ش������ب 

اأ�ش������عف بكثري ومتنوعة بدءاً من 5% وت�شل 

اأحياناً ب�شكل ا�شتثنائي اإىل %20. 

ويف زاغرو�ص، فاإن الت�ش������كيلة اأكرث تنوعاً 

ول يوجد بينها اأي نوع م�شيطر بهذه الدرجة 

الكب������رية. ويف ح������الت كثرية، جن������د نوعني 

خرى، مثل  نواع الأ ممثلني ب�شكل اأف�شل من الأ

يليات يف ال�ش������ويات القدمية ثم الغنميات  الأ

يف ال�شويات احلديثة يف زاوي �شيمي. وعلى 

كرث  العك�ص، ف������اإن الغزلن والغنميات هي الأ

ع������دداً يف الزارزي. ويف �ش������انيدار B1، فاإن 

يليات هي الغالبة،  املعزيات واخلنزيريات والأ

 Warwasi يف حني ت�ش������يطر يف واروا�شي

اخليليات واخلنزيريات والعنزيات. وكان ثمة 

اهتمام خا�ص بامل�ش������ادر البحرية )القواقع 

أ�شماك املياه العذبة(.  وال�شالحف وا

ويوح������ي لنا ذل������ك ب������اأن زاغرو�ص، على 

عك�������ص امل�رصق، كان يقدم تنوع������اً اأكرب، اأكان 

بالبيئ������ات الطبيعية )الودي������ان املعزولة(، اأو 

ذواق الغذائية. ومييز التنوع نف�شه املواقع  بالأ
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الرتياليتي������ة على بحر البلطي������ق )الفقمات، 

الغ������زلن، الغنميات، والبقري������ات وذلك يف 

تنا�شبات متغرية(. 

وكان يراف������ق ال�ش������يد ال������ربي للطرائد 

الكب������رية يف املنطقت������ني �ش������يد للثديي������ات 

رانب الربية، الثعالب؟( وللطيور  ال�شغرية )الأ

أو امل�ش������توطنة. ويف هذه  املختلفة، املهاجرة ا

احلالة، مل يكن رمبا ا�شتهالك اللحم الهدف 

الوحيد من ال�ش������يد )بل واملالب�ص واحللي(. 

وكان ق������د اأمكن لن�ش������اطات ال�ش������يد، وكما 

افرت�ص بع�شهم لل�ش������بط التفاقي لقطعان 

احليوانات التجمعية، اأن ت�شبح �شهلة ومي�رصة 

اإذا قبلن������ا اأن الكلب كان قد ُدجن يف امل�رصق 

على يد النطوفي������ني. وعلى الرغم من ندرة 

بقاي������ا هذا الكلبي، فثم������ة يف الواقع حيوان 

ذو �ش������كالنية مدجنة موجود منذ النطويف. 

ويوؤيد هذا الزعم وج������ود كالب مدفونة مع 

الب�������رص يف مالحة ويف حايوني������م. وقد ظهر 

تدج������ني الكلب يف اأوروبة يف امليزوليتي نحو 

ع������ام 8500 قبل امليالد، وذل������ك قبل ظهور 

أوائ������ل النيوليتيني بفرتة طويل������ة. وهو يبدو  ا

حرى بال�ش������يد اأكرث منه ب�ش������بط  مقرتناً بالأ

القطعان املحتمل، وهو اأمر ي�ش������عب تخيله 

يف و�شط غابي.

ال�ضيد املائي

�شماك يف العديد  ي�ش������ري وجود عظام الأ

من املواق������ع اإىل اأن منتجات ال�ش������يد املائي 

كانت تكم������ل النظام الغذائي، وخا�ش������ة يف 

املواقع التي كانت البيئة ت�ش������اعد فيها على 

أبو  ذل������ك، على �ش������فاف الفرات، كم������ا يف )ا

هري������رة( ويف املريب������ط IA، وعلى �ش������فاف 

أنه������ار اجلبال كما يف زارزي و�ش������انيدار، اأو  ا

على �شفاف بحرية ما )مالحة( اأو يف جوار 

البحر )حايونيم(.

القطاف وااللتقاط

نواع  وكما �ش������بق وبّين������ا، فاإن طبيع������ة الأ

النباتي������ة املجني������ة وامل�ش������تهلكة ترتكز على 

منطني م������ن التجارب: جترب������ة مبا�رصة من 

خ������الل مطابق������ة البقايا النباتي������ة التي عرث 

عليه������ا وجتربة غري مبا�رصة من خالل وجود 

أنها لعبت  دوات النوعي������ة التي يُفرت�������ص ا الأ

دوراً يف اجلني )اأدوات القطع( ويف معاجلة 

جران، امل�ش������احق، اإلخ.(. اإن  نواع )الأ هذه الأ

دوات يف �شريورة القطاف ي�شكل  دور هذه الأ

دائماً مو�شوع نقا�ص وجدال. اإن املواقع التي 

منلك فيها نتيجة التحالي������ل للبقايا الكبرية 

النباتية قليلة ج������داً، وحمدودة يف امل�رصق اأو 
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نواع الكثرية  و�شط. ومن بني الأ يف الفرات الأ

الت������ي متَّ التعرف عليها، وكلها برية، ن�ش������ري 

ب�شكل خا�ص اإىل تلك الغنية بالربوتينات مثل 

ال�شعري والكر�شنة والعد�ص والف�شتق، يرافقها 

أندر القمح من نوع بر القفقا�ص الربي.  ب�شكل ا

نواع ي�ش������كل مذاك مادة  وكان معظم هذه الأ

 ،)II Ohalo II قطاف يف الكباري )اأوهالو

مع املح�شول من البلوط واللوز.

نواع يغطي لي�ص  اإن التوزع احلايل لهذه الأ

مر  أي�ش������اً، الأ فقط امل�������رصق، بل وزاغرو�ص ا

أنه على الرغم من  الذي ي�ش������مح بالفرتا�ص ا

غي������اب بقايا نباتية متَّ العث������ور عليها، وذلك 

ب�ش������بب عدم الغربلة بالتاأكي������د، فاإن النظام 

الغذائي يف هذه املنطقة كان ميكن اأن يقارن 

بالنظ������ام الغذائي امل�رصقي. اإن وجود الزروع 

أي�ش������اً من خالل  يف ه������ذه املنطقة مثب������ت ا

م�شاقط غبار الطلع. 

اإن امل�ش������كلة الرئي�ش������ية بالن�ش������بة له������ذا 

الع�رص هي تقدير ح�ش������ة ال�شيد النتقائي 

نواع )التمثي������ل الراجح للغزلن(،  لبع�ص الأ

خر )رجحان الذكور يف بقايا  وجلن�ص دون الآ

عمار )رجحان  أو لبع�ص فئات الأ الغزلن(، ا

غنام الربية اأو �شغار الغزلن(. وقد  �شغار الأ

ا�ش������تنتج بع�ص علماء احليوان������ات القدمية 

من هذه املوؤ�رصات فر�ش������ية وجود �شكل من 

غنام،  �شبط القطعان الربية من الغزلن والأ

والذي كان ميكن اأن يوؤدي اإىل تدجني �شابق 

وانه. لأ

وقد اقرُتح النمط نف�ش������ه من الفر�ش������ية 

من اأجل تدجني الزروع، وذلك وفقاً ملوؤ�رصات 

القطاف التف�ش������يلي، والذي اأمكن اأن يقود 

اإىل انتخاب غري واع للنباتات القابلة كمونياً 

للتدجني. اإن هذه الفر�ش������ية تطرح م�ش������األة 

»زراعة« ممكنة للزروع الربية يف النطويف. 

ومع ذل������ك، فال يف حال������ة النباتات، ول 

يف حالة احليوانات، مل ي�شل يف هذا الع�رص 

اأي من ه������ذه ال�ش������ريورات، الواعية اأو غري 

الواعية، اإىل تغيريات �شكالنية غري عكو�شة. 

وهذه التغريات ه������ي وحدها حالياً الربهان 

املقنع، بغياب املعطيات املورثية، على ح�شول 

تدجني حقيقي. 

خامتة

اإن جوه������ر النتائ������ج املقدم������ة هن������ا ل 

يتعار�������ص، بداه������ة، مع ت������وزع ثقافات هذا 

الع�������رص يف منطقتني كبريت������ني: النطويف يف 

امل�رصق وال������زارزي يف زاغرو�ص. وميكننا مع 
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ذلك طرح بع�ص ال�شكوك حول هذه الروؤية، 

عم  دنى يف املنظور الأ اإذا عو�ش������نا ال�رصق الأ

للثقاف������ات املعا�������رصة واملج������اورة يف اأوروبة 

أي�ش������اً مبيكروليثات  واأفريقيا الت������ي تتميز ا

هند�ش������ية ومبكا�شط ق�ش������رية. وتدعم هذه 

ال�ش������كوك باحلالة غري املت�ش������اوية للمعارف 

أو  داخ������ل املنطقة املدرو�ش������ة )غياب البحث ا

اختف������اء املواق������ع املطمورة حتت ر�ش������وبيات 

لحقة(، وتباي������ن املقاربات العلمية للباحثني 

الذي ميكن اأن يق������ود اإىل حماكمات خمتلفة 

ثارية نف�شها. مطبقة على املادة الآ

وجن������د املثال اجليد على ذلك من خالل 

تعريف اجلوهر النطويف نف�ش������ه الذي يُفهم 

حيناً مبعنى �ش������يق واأحياناً مبعنى وا�ش������ع. 

فبالن�شبة لبع�شهم، يكفي وجود ميكروليثات 

على �ش������كل قطاع دائري يف �شناعة ما حتى 

خر،  أنها نطوفية، وبالن�شبة لبع�شهم الآ تُعترب ا

فاإن قائمة ال�ش������فات املمي������زة اأطول بكثري: 

فاإ�شافة اإىل الوجود املقرتن ملثلثات مت�شاوية 

ال�شاقني ولعنا�رص من املناجل ومن ال�شكاكني 

ذات الظه������ر املنحني وامل�ش������ننات، يجب اأن 

جران واملدق������ات ذات القاعدة  ن�ش������يف الأ

نية احلجري������ة املزينة، والفن  املتو�ش������عة، والآ

وامل�ش������كن  ال�ش������كاكني،  احليواين، ومقاب�ص 

الدائم واملدافن املجمعة. 

و�ش������من هذه ال�رصوط تتح������دد املنطقة 

النطوفية، بالن�شبة للقائلني بالتعريف ال�شيق، 

مبنطقة ت�شتمل على جبل الكرمل واجلليل، 

والتي تدعونا اكت�شافات حديثة اإىل تو�شيعها 

ردنية واإىل لبنان. ومن هذه 
اإىل اله�ش������بة الأ

املنطقة النووية، التي �ش������بق اأن تو�شلت اإىل 

املرحلة قبيل النيوليتي������ة، فاإن النطويف كان 

�ش������ينت�رص عندها باجتاه املحيط اإىل ال�شمال 

واإىل ال�������رصق )؟( مع فقدانه تدريجياً لبع�ص 

�شماته املميِّزة. 

وميكنن������ا اأن نق������دم مقابل ه������ذه الروؤية 

»املركزية« تف�شرياً »اإقليمياً« ملناطق مرتبطة 

ب�»بوؤر« بيئية خمتلفة ميلك كل منها اأ�شالته، 

وتقيم ات�ش������الت فيما بينها. و�ش������من هذا 

املنظور، فاإن النطويف باملعنى الدقيق يحتل 

اإحدى ه������ذه املناطق املحاط������ة مبجتمعات 

منت�ش������بة لها تقريباً: اإىل اجلنوب، احلريفية 

التي ظهرت يف نهاية الع�رص، وتتميز بروؤو�ص 

أونان ومب�شكن مو�شمي )؟(،  حريف وبروؤو�ص ا

واإىل ال�ش������مال، جمموعة متمركزة على وادي 

آنية �شغرية  الفرات توافق نطوفياً اأخرياً، مع ا
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من احلج������ر غري مزينة، وبليطات ون�ش������ال 

خ�شنة ملمعة، وروؤو�ص كبرية ذات �شاق وم�شكن 

دائم )؟(. واإىل اجلن������وب ال�رصقي ميكننا اأن 

منيز ب�ش������كل اتفاقي تنوعاً جمرداً من بع�ص 

امليكروليثات )املثلثات( وفقرياً باملتاع الثقيل 

رجح )»ال�شحراء  مع م�شكن مو�شمي على الأ

ردن و�شورية(. ومل حتظ  ال�شوداء« وواحات الأ

خريتان بت�ش������مية نوعية  هاتان ال�ش������متان الأ

خا�شة. 

ورمبا كان من املمكن تطبيق هذا النموذج 

أي�ش������اً على زاغرو�ص، حيث ثمة  قليمي« ا »الإ

ما يغرين������ا باقرتاح تنويعني للزارزي: منطقة 

غربي������ة )زارزي وزاوي �ش������يمي( ومنطق������ة 

�رصقية )واروا�ش������ي(. ويرتك������ز التمييز على 

معايري جغرافية )وديان عميقة من ال�شعب 

التنقل والت�شال فيها( اأكرث منه على معايري 

منطية. وجند ه������ذا التن������وع، املميز منطياً 

ب�شكل اأف�شل، يف ال�شناعات التالية للمنطقة 

نف�شها. 

وق������د اأمكنن������ا التعرف �ش������مال زاغرو�ص 

ويف الودي������ان العالية عل������ى جمموعة رابعة، 

غ������ري موثقة ب�ش������كل جي������د )غياب امل�ش������كن 

واملت������اع الثقي������ل يف ه������ذه املنطق������ة(، وذلك 

با�ش������تثناء منطية ال�شناعات، هي الرتياليتي 

.Trialétien

ومن وجهة نظر التطور العام للباليوليتي 

خري يف اأوروبة ويف حو�ص املتو�ش������ط، فاإن  الأ

قليمي« املقرتح بالن�ش������بة لل�رصق  النموذج »الإ

دنى اأكرث توافقاً مع الو�شعية التي ن�شادفها  الأ

يف الع�رص نف�ش������ه يف املناط������ق املجاورة ذات 

الت�ش������اري�ص املرتفعة اأكرث. ولكن يف حني اأن 

هذا الو�ش������ع ي�شتمر حتى 7000 قبل امليالد 

يف البلق������ان و3800 قبل امليالد عند التخوم 

دنى �ش������هد  الغربي������ة للفرات، فاإن ال�رصق الأ

أبكر.  تطوراً ا

ومن وجهة النظر التقنية والقت�شادية، 

دنى ل يتميزون يف هذا  فاإن �شكان ال�رصق الأ

الع�رص عن جمموعات ال�ش������يادين القاطفني 

املعا�رصين، با�ش������تثناء حالة واح������دة تقريباً، 

وهي حالة �ش������كان »املنطق������ة النووية« حيث 

ظهر النطويف باملعن������ى الدقيق للكلمة. لقد 

طوَّرت هذه الثقافة التي كانت متلك ال�شمات 

امل�ش������رتكة كافة للع�رص اإ�ش������افة لها �شفات 

نوعية، هي اأجنة التطورات امل�شتقبلية التي 

دنى. والتجديدات  �شتقود اإىل نولتة ال�رصق الأ

الرئي�ش������ية هي التالي������ة: التح�������رص املتميز 
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مب�ش������كن مبني ب�ش������كل دائم وجمّمع ووجود 

مداف������ن متجمعة )مقابر(، ومتاع »ثقيل« من 

آني������ة حجرية، و»�ش������كاكني« ذات  احلج������ر، وا

مقاب�ص، وفن متاعي. وي�ش������كل معظم هذه 

التجدي������دات، التي انت�������رصت تدريجياً على 

أرا�ش������ي وا�ش������عة، »املعارف« الثقافية التي  ا

اعتمدتها ال�شعوب )املريبط، حالن �شيمي، 

منريك، ملفعات( الت������ي تطورت لديها فيما 

بعد �ش������ريورة النولتة، مع احتمال اأن تتعدل 

على الطريق بع�ص النماذج املنتقلة )التخلي 

جران املجوفة الكبرية، وتعديل �ش������كل  عن الأ

املقاب�ص(. 

وبهذا املعنى، ميكن اعتبار امل�رصق خالل 

هذا الع�رص، وخا�ش������ة »املنطقة النووية« يف 

حرى  أو بالأ أنهم������ا املنطقة املولِّدة ا النطويف، ا

الرحم احلقيقي لل�ش������ريورة التاريخية التي 

اأدت اإىل النولت������ة. و�ش������من معارفنا احلالية 

دنى هو املنطقة الوحيدة الذي  يبقى ال�رصق الأ

�ش������هدت نهاية �شيناريو )ا�ش������تثمار تف�شيلي 

لبيئة غنية- التح�رص- امل�شكن الدائم- املتاع 

الثقيل واخلفيف- الف������ن- اخرتاع التقنيات 

الزراعية- التقني������ات اجلديدة( اأمكن له اأن 

أبكر  يج������ري يف اأماكن اأخرى ومن������ذ مرحلة ا

)غرافيتي اأوروبة الو�ش������طى وال�رصقية( اإمّنا 

�شباب ل نزال جنهلها. الذي مل يكتمل لأ

وىل من التق�شيم الزمني املعتمد يف ال�ASPRO. والتواريخ املقدمة هنا كافة هي  تواف��ق هذه التواريخ الفرتة الأ  -1

تواريخ معاَيرة.

�شنيات ال�شمراء وهي نباتات جمهرية من وحيدات اخللية تعي�س يف املاء، املرتجم. امل�شطورات ف�شيلة من الأ  -2

النابية رخوية بحرية ذات قوقعة تعي�س يف الرمال البحرية و�شدفتها مقو�شة على �شكل ناب. املرتجم.  -3

الهوام�ش«

¥µ
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ن�سان كائن اجتماعي بفطرته، ولذلك مييل اإىل العي�ش يف قلب املجتمع،  الإ

يتاأثر به، وي�ؤثر فيه يف عالقة اإن�سانية تكاملية. 

عندم������ا يتعرف الطفل بالع������امل، فاإنه مييل نح� اأ�س������دقاء له من اجل�ار، 

وعندما يذهب اإىل املدر�س������ة، يكّ�ن عالقات �س������داقة م������ع زمالئه يزورهم، 

ويدع�هم لزيارته.

اأديب وناقد �شوري

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁
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حميمية العالقات االجتماعية

❁
عبد الباقي يو�سف
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ن�س������اين االجتماع������ي يقود  ال�س������لوك االإ

ن�سان نحو ممار�سة �سلوك مييِّزه، لقد كان  االإ

ن�س������ان عرب تاريخه جاهاًل مظلماً اإىل اأن  االإ

أنار  ن�ساين فعلّمه وا ا�س������تيقظ فيه ال�سلوك االإ

ن�سان، فهو اليتعلم  ظلمته. هذه هي طبيعة االإ

اإاّل م������ن ذاته، فل������و مل مير بتجارب قا�س������ية 

وتعلم منها للبث ميار�س �سلوكاً حيوانياً، وملا 

ا�س������تطاع اأن يحقق كل هذه الث������ورة العلمية 

والفكري������ة والثقافية التي توؤكد متيّزه وتاأثره 

ن�س������ان اأي  مب������ا تلقاه من خربات������ه. لي�س لالإ

م�سدر لعلمه وثقافته �سوى اإن�سانيته واأعماق 

اإن�سانيته ومل يكن ليتثقف لوال اأن ثقفه �سلوكه 

ن�س������اين، اإذ ال يوجد �سخ�س عرب التاريخ  االإ

أتْت من كوكب  الب�رشي كله ادعى باأن ثقافته ا

ن�ساين وعرب تاريخه الطويل  اآخر. ال�سلوك االإ

أراد اأن ير�س������خ قاعدة »االأخالق« يف �سمري  ا

ن�س������ان، ليتمتع ه������ذا الكائن اجلديد على  االإ

ن�سانية على قدر  ر�س بامل�س������اعر االإ كوكب االأ

ن�سان  خالق. وعندها �سيغدو االإ اكت�س������ابه لالأ

أك������رث رقياً واأكرث ح�س������ارة واأكرث قيمة واأكرث  ا

ن�سان على  قرباً من نف�س������ه. ل�سوف ينفتح االإ

اإن�س������انيته ب�سورة اأو�س������ح، ول�سوف يتعرف 

ن�س������ان على ذاته كما مل يتعرف عليها من  االإ

قبل، �ش������يخطو خطوات هائلة نحو ا�شتثمار 

هذا العل������م والنفتاح الب�������رصي الذي مل يكن 

يخطر ببال اإن�ش������ان من قبل حتى يف احللم، 

و�ش������ينجز يف ق������رن ما مل ينج������زه اأجداده يف 

ن�شان  مليوين �شنة. مل يكن ذلك من فراغ، فالإ

ن�ش������ان  ن�ش������ان ذات������ه، بل رمبا كان الإ هو الإ

ق������دم اأكرث قوة واأطول عمراً، ولكنه مل يكن  الأ

نه مل يكن قد انفتح على ذاته  أك������رث انفتاحا لأ ا

ن�شان يف ذاته. ثمة اأمر على  وعلى طاقات الإ

ن�ش������اين  همية هو اأن ال�ش������لوك الإ قدر من الأ

ن�شان باأنه منف�شل عن  ا�ش������تطاع اأن يقنع الإ

احليوان، وهو لي�ص حيوانا باأي �شكل كما اأن 

احليوان لي�ص مطلوبا منه اأن ميار�ص �ش������لوكاً 

ن�شاين هو مغاير عن  ن ال�شلوك الإ اإن�شانياً لأ

ال�شلوك احليواين، ولو تاأن�شن احليوان ذاته 

ل������راأى تردداً يف م�ش������األة اإباحيته وهمجيته. 

احليوان ياأتي الطع������ام فيلتهمه التهاما دون 

اأن ينظ������ر فيه حتى ل������و كان يف ظلمة، ولكن 

ن�ش������ان ق������د ل تقبل طعام������اً اإّل اإذا  معدة الإ

كان يف �ش������وء ومعرفة نوعي������ة هذا الطعام، 

وتذّوقه اأولً، وقد ترف�ص هذا الطعام جملة 

ن�ش������ان ل يلتهم اأي  اإذا وقعْت فيه ح�رصة. والإ

طعام يلقاه، بل اإن املطاعم تقّدم بياناً باأنواع 
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نواع املحببة  ن�ش������ان الأ املاأكولت، فينتقي الإ

اإلي������ه ومي�ش������غ اللقمة على مهل، وي�ش������تمتع 

بالنكهة والطعم واللون، وليدفع اللقمة اإىل 

معدته اإل بعد م�ش������غها ب�شكل جيد والتمتع 

بنكهتها وطيبها ورائحتها. 

موؤ�ض�ضة الزواج

�شطوري  أ�شطورة يف تراث الهنود الأ ثمة ا

تقول باأن اهلل يف الب������دء خلق كل هذا العامل 

ومن ثم خلق الرجل،وبعد ذلك �شاء اأن يخلق 

كائن������اً ب�رصياً غري الرج������ل، فاأخذ من القمر 

مواج  م�ش������امرته، ومن البحر عمقه، ومن الأ

مده������ا وجزرها، ومن النج������وم ملعانها، ومن 

ال�شم�ص حرارتها، ومن الندى قطراته، ومن 

الريح تقلباتها وثباتها، ومن النبات ارجتافه 

وارتعا�ش������ه، ومن الورد لون������ه وعطره، ومن 

وراق خفها، ومن  زه������ار جتملها، وم������ن الأ الأ

�ش������جار  غ�ش������ان متايلها، ومن حفيف الأ الأ

أنينها، ومن الن�ش������يم لطفه ورقته،  حنينها وا

ومن الع�ش������ل �ش������هده، ومن العلق������م مرارته، 

ومن الذه������ب بريقه، ومن املا�ص ق�ش������اوته، 

وم������ن احلية حكمتها، وم������ن احلرباء تلونها، 

ومن الغ������زال �رصوده، ومن املها عيونها، ومن 

رنب خجلها وحياوؤها، ومن النمر �رصا�شته،  الأ

ومن الطاوو�������ص خيالوؤه وزهوه، ومن الثعلب 

مك������ره وروغانه، ومن العق������رب لذعته، ومن 

الببغ������اء هذيانها وكرثة كالمها، ومن الزمان 

خيانت������ه وغ������دره. وبعد ذلك جم������ع كل هذه 

اخلوا�ص و�شكبها يف بوتقة وخلق منها كائناً 

أة ومن ثم  أ�شماه املرا ب�رصياً خمتلفاً عن الرجل ا

أ�شبوع من العالقة بينهما  قّدمه للرجل. بعد ا

أة  جاء الرجل اإىل اخلالق �شاكياً: يارب اإن املرا

التي اأعطيتني قد �شممت حياتي ووجودي. 

اإنها تتكلم بال انقطاع، تبكي بال �شبب، اإنها 

م�شت�شعفة ونحيفة ومطالبة ل حد لها، اإنها 

ت�ش������تاء من اأقل �ش������يء، خذها واأرحني منها 

يارب. 
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أ�شبوع عاد الرجل  أة، وبعد ا واأخذ اهلل املرا

أة  اإىل اخلالق يقول: يارب اإن حياتي بدون املرا

أ�ش������به بالوحدة والنف������راد، كل العامل الذي  ا

أنا تاع�ص من دون  أ�شبه مبنفى يل، ا اأعطيتني ا

أة، اإين اأتذكر كيف كانت حتبب يل احلياة،  املرا

كيف كانت تبت�شم فتجدد ن�شاطي، وت�شحك 

فتبدد همومي، كي������ف كانت تداعبني، كيف 

كان������ت ترمتي بني ذراعي، كيف كانت تخفي 

حالم������ي، اأرجعها اإيل  اآلم������ي وتعطي لذة لأ

أة للرجل وبعد ثالثة  يارب. فاأعاد اهلل امل������را

أي������ام رجع الرجل اإىل اخلالق �ش������اكيا: يارب  ا

أة  اإنني لاأفهم نف�ش������ي، لكنني متاأكد اأن املرا

تزعجني اأكرث مما تريحني وت�شرتين. فغ�شب 

أيها الرجل  أة واذهب ا اخلالق وقال: خذ املرا

ولتعد اإيل.

 ال������زواج هو فع������ل اجتماعي واإن�ش������اين 

واأخالقي لت�ش������تمر احلي������اة بدونه، والزواج 

هو اقرتان ذكر باأنثى فتنتج عن ذلك اأوا�رص 

عالقات متينة بني عائلتني لي�ش������بح كل فرد 

خر، فه������ذه العالقة  يف الواح������دة قري������ب الآ

�شخا�ص على  ميكن لها اأن جتعل من مئات الأ

�شلة قرابة ملجرد اأن �شخ�شني من كل هوؤلء 

تزوج������ا، فبدون الزواج ليك������ون لك عم، اأو 

خ������ال، اأو عمة، اأو خال������ة. وما يتفرع من كل 

ديان،  �شالت القربى هذه، ولذلك فاإن كل الأ

عراف الجتماعية حت�ص على الزواج  وكل الأ

نه الو�ش������يلة الوحيدة يف �ش������بيل  وتبارك������ه لأ

ا�ش������تمرار الن�ش������ل الب�رصي، ويف �شبيل متتني 

اأوا�رص العالقة بني النا�ص. اأمام هذه الزوجة 

لميل������ك هذا الزوج اإل اأن ي�ش������عر بطماأنينة 

اأ�رصية وعاطفية واجتماعية. فالرجل ليكون 

كائناً اجتماعياً معرتفاً به ب�ش������كل اجتماعي 

ر�ش������مي دون اأن يكون مقرتن������اً بزوجة، هذا 

الزواج الذي ير�شخ اأقدام الزوجني يف عمق 

جناب وولدة  �رصة واملجتم������ع من خالل الإ الأ

�شالت القربى اجلديدة. 

أم������ام ذلك جن������د النا�ص يقت������دون بهذه   ا

التوجيه������ات الجتماعية ويبارك������ون الزواج 

ويي�رصون اأمره ما اأمكنهم، ولعلي اأذكر و�شية 

ال�شيدة /اأمامة بنت احلارث/ زوج عوف بن 

أم اإيا�ص بنت عوف  حملم ال�ش������يباين لبنتها ا

عندما هياأته������ا اإىل زوجها /عمرو بن عوف 

بن حجر/ قائلة لها: 

اأي بنية اإن الو�شية لو تركت لف�شل اأدب 

ترك������ت لذلك من������ك، ولكنها تذك������رة للغافل 

أة ا�ش������تغنت عن  ومعون������ة للعاقل، ولو اأن امرا
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أبويها و�ش������دة حاجتهما اإليها  الزوج لغن������ى ا

كنِت اأغنى النا�ص عنه، ولكن الن�شاء للرجال 

خلقن، ولهن خلق الرجال. 

ثم ت�ش������يف بكل حر�������ص: اأي بنية، اإنك 

فارقت اجلو الذي منه خرجت، وخلفت الع�ص 

الذي في������ه درجت اإىل رجل مل تعرفيه وقرين 

لن تاألفيه فاأ�شبح مبلكه عليك رقيباً ومليكاً، 

فكوين له اأمة يكن لك عبداً. 

اأي بنية احملي عني ع�رص خ�ش������ال تكن 

لك ذخراً وذكراً: 

1- ال�شحبة بالقناعة. 

2- املعا�رصة بح�شن ال�شمع والطاعة. 

3- التعه������د ملوقع عينيه ف������ال تقع عينه 

منك على قبيح. 

أنفه، فال ي�شم منك  4- التفقد ملو�ش������ع ا

اإل اأطيب ريح، والكحل اأح�شن احل�شن، واملاء 

اأطيب الطيب املفقود. 

5- التعه������د لوق������ت طعامه ف������اإن حرارة 

اجل������وع ملهبة، واله������دوء عند منام������ه، فاإن 

تنغي�ص النوم مغ�شبة. 

رعاء على  6- الحتفاظ ببيته وماله والإ

نف�شه وح�شمه وعياله، فاإن الحتفاظ باملال، 

رعاء على العيل واحل�شم  ح�شن التقدير والإ

اجلميل، ح�شن التدبري. 

7- لتف�شي له �رصاً فاإنك اإن اأف�شيت �رصه 

مل تاأمني غدره. 

8- لتع�ش������ي له اأمراً فاإنك اإن ع�شيت 

اأمره اأوغرت �شدره. 

9- ث������م اتق������ي الف������رح اإن كان ترح������ا، 

والكتئاب عنده اإن كان فرحا، فاإن اخل�شلة 

وىل من التق�شري، والثانية من التكبري.  الأ

أ�ش������د ما تكونني له مرافقة،  كوين ا  -10

يكن اأطول ما تكونينه ل������ه موافقة، واعلمي 

اإنك ما ت�ش������لني اإىل ما حتب������ني حتى توؤثري 

ر�ش������اه على ر�شاك وهواه على هوا ك فيما 

اأحببت وكرهت، واهلل يخري لك. 

باء يو�ش������ون بناتهم عند الزواج  ونرى الآ

ب يريد لبنته  نهم يخ�ش������ون عليهن، ف������الأ لأ

رجال يتحمل امل�شوؤولية، وكذلك يريد لبنته 

أة جلدة تقف جوار زوجها.  اأن تكون امرا

يقول خارجة الفزاري لبنته هند عندما 

مهات  أراد احلجاج اأن يتزوجها: يابنية، اإن الأ ا

يوؤدبن البنات واإن اأمك هلكت، فعليك باأطيب 

الطي������ب وهو املاء، واأح�ش������ن احل�ش������ن وهو 

الكحل، واإياك وك������رثة املعاتبة فاإنها قطيعة 

لل������ود، واإياك والغرية فاإنه������ا مفتاح الطالق، 

وك������وين لزوجك اأمة يكن ل������ك عبداً واعلمي 

مك عندما تزوجتها:  أنا القائل لأ اإين ا
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خذي العفو مني ت�ضتدميي مودتي 

والتنطقي يف ثورتي حني اأغ�ضب 

م��رة  ال���دف  ن��ق��رة  تنقريني  وال 

ف���اإن���ك الت����دري����ن ك��ي��ف امل��غ��ي��ب 

ذى  فاإين راأيت احلب يف ال�ضدر واالأ

اإذا اجتمعا مل يلبث احلب يذهب 

حكاية زواج

مت������ّر عالق������ات ال������زواج بالعدي������د من 

زم������ات حتى تتكلل بالزف������اف، وهنا اأروي  الأ

حكاية من هذه احلكايا و�ش������ال غرفتهما يف 

الفن������دق احلادية ع�رص والن�ش������ف لياًل بعد 

ثمان واأربعني �شاعة متوا�شلة من عمل �شاق 

ل�شتعدادات حفلة الزفاف وال�شفر اإىل هذه 

أ�شبوع  املدينة ال�ش������احلية اخلالّبة لق�ش������اء ا

قرباء  ول بعيداً عن تربي������كات الأ ال������زواج الأ

وزحمة املهنئني. 

ق������ال وقد برك على طرف ال�رصير الذي 

اأعد خ�شي�شاً لعرو�شني: 

أكاد ل اأ�شدق  كيف حدث ذلك يا نادية، ا

اأن كل هذا بداأ مبزحة �شغرية. 

نظ������رت يف عيني������ه وهي ت������ربك جواره: 

أن������ت يا منري، ما ال������ذي دفعك لتطلبني  قل ا

للزواج. 

وىل،  قال بعفوي������ة، رغدة كانت الكلمة الأ

وىل.  قل املزحة الأ أو لأ ا

قاطعته ده�شة: رغدة �شديقتي؟ 

أنا مل  - كانت ت������زور اأختي منرية، عموماً ا

ن.. اأرها حتى الآ

قاطعته ده�شة مرة اأخرى: �شحيح اإنها مل 

حت�رص حفلتنا!

- منذ يومني ات�ش������لْت مبنرية واعتذرت 

لها عن احل�ش������ور ب�شبب اأمل يف كليتها، قالت 

باأنه������ا ل تريد اأن تعكر عليك فرحة الزفاف 

بهذا النباأ ال�ش������يئ واأنك يف زحمة املباركني 

أ�ش������ها وهي  ل������ن تفطني لغيابها، بداأت تهز را

ألبومها على طاولة  ت�شغي اإليه: وقعُت على ا

ألبوم اأي فت������اة ل بد اأن  من������رية ويل علم اأن ا

يحتوي على �ش������ور لفتيات فائقات اجلمال، 

أناقتهن. أو كاأنهن يتبارين بجمالهن وا ا

وقع������ت نظرات������ي على �ش������ورة لك قرب 

لبوم وراأيت �شوراً اأخرى  �شجرة ورد، قلبت الأ

أ�ش������حرتني ول اأدري كيف  يف لقطات بديعة ا

خرجت من �شفتي كلمة: هي.

كان������ت منرية م�ش������تغرقة يف قراءة جملة، 

فانتبهت اإىل �ش������ماع الكلمة وقالت: هل قلت 

أريتها �شورة وقلت: من هذه؟  �شيئاً يا منري؟ ا
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أ�شها قائلة:  اأمعنْت يف ال�شورة، ورفعت را

أع������رف، عله������ا اإح������دى �ش������ديقات  واهلل ل ا

رغده.

- من هي رغدة؟

أمل تر رغدة التي تزورين اأحياناً، وقبل  - ا

آ، �شحيح، اأظنك مل ترها،  اأن اأجيب اأردفت: ا

كيف تراها وهي فتاة حمافظة جداً.

أتاأمل  أن������ا ا قل������ت ب�ش������يء م������ن امل������زاح وا

ال�شورة: 

كواكب  والن�ضاء  ح�ضنًا  البدر  هي 

والبدر ال��ك��واك��ب  ب��ني  م��ا  و�ضتان 

لقد ف�ضلت ح�ضنًا على الن�ضاء مثلما 

على األف �ضهر ف�ضلت ليلة القدر

نه�ش������ت منرية قائلة: مهل������ك، مهلك يا 

اأخي األ تعرف من هي اأولً.

قلت خماطباً ال�شورة:

حالم،  كاالأ كالطفولة،  اأنت  عذبة 

ك��ال��ل��ح��ن، ك��ال�����ض��ب��اح اجل��دي��د

كال�ضماء ال�ضحوك كالليلة القمراء

ك�����ال�����ورد ك���اب���ت�������ض���ام ال���ول���ي���د.

قالت منرية: ما اأعجبك فيها؟

 قلت متاأماًل وجهك: 

ال�����ض��ب��ح مبي�س  م��ث��ل  ف��ال��وج��ه 

وال�������ض���ع���ر م���ث���ل ال���ل���ي���ل م�����ض��ود

�����ض����دان مل����ا ا���ض��ت��ج��م��ع��ا ح�����ض��ن��ًا

ال�������ض���د ي��ظ��ه��ر ح�����ض��ن��ه ال�����ض��د

قالت منرية: متهل حتى تراها

قلت:

���ض��اأظ��ه��ر يف ه����واك اإل��ي��ك ���رصي

اأ���ض��ي��ب اأم  اأخ��ط��ئ  اأ  اأدري  وم���ا 

خري دل���ي���ل  اجل���م���ال  ه����ذا  اأرى 

اأخ�����ي�����ب ال  ب������������اأن  ي�����ب�����������رصين 

فل������م جتد منرية بداً م������ن اأن تخرب رغدة 

لتعرف اإن كنِت مرتبطة اأم ل وذلك بطريقة 

بعيدة عن اإعجابي بك، وكان ما قالته رغدة 

نظر جدياً يف اأمري. كرب لأ ختي دافعي الأ لأ

أيتني ما�شياً يف م�شار جاد نحو مملكة   را

مر على  امليث������اق الغليظ عندما عر�ش������ت الأ

أم������ي التي ه������ي اأقرب واأغل������ى النا�ص علي،  ا

أبي  وق������د زادت قرب������اً وغالوة بعد ذه������اب ا

على. بالن�ش������بة يل كان القرار  اإىل الرفيق الأ

منتهي������اً من خالل روؤيتي ال�ش������ور ومعرفتي 

اأنك غري مرتبط������ة، لكن اأمي راأت اأن ننتظر 

أي�ش������اً ق������رار املوافقة على  أياماً لتتخذ هي ا ا

مر يف �رصي������ة تامة ما اأمكن. يف  اأن يبقى الأ

البدء راأت اأن تذهب منرية مع رغدة يف زيارة 

ق�ش������رية اإليك دون اأن تعلم رغدة دافع هذه 
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الزيارة حتى يبقى ت�رصف������ك تلقائياً فرتاك 

منرية كما اأنت دون ا�شتعدادات للقاء كهذا.

أنها �ش������تزورين  أنا فوجئت بها تخربين ا - ا

مع اإحدى �ش������ديقاتها، وبالفعل ا�شتقبلتهما 

مت لهم  أنني قدَّ أذك������ر ا دون اأن اأي ترتي������ب وا

�ش������اياً م������ع قطع كات������و، وجل�ش������ت اأمي معنا 

لدقائق ثم ان�رصفت دون اأن يخطر ببايل اأي 

ن رغ������دة مل تلمح يل حتى  �ش������يء مما تقول لأ

باإ�شارة �شغرية، كانت منرية غارقة يف الهدوء 

ل تتحدث اإل عندما ت�شطر لذلك. 

- بع������د ع������ودة من������رية بانطباع م�ش������جع 

عنك، اأمهلتنا اأمي يومني اآخرين ا�ش������تعانت 

فيها ب�ش������ديقتها املحببة التي تربط بينهما 

أة  �ش������داقة حميمة منذ الطفول������ة، وهي امرا

مات������زال حتافظ عل������ى جمالها ور�ش������اقتها 

وتتمت������ع بروح الدعاب������ة والنكتة رغم بلوغها 

أنها كانت تزور  اخلام�ش������ة واخلم�شني. اأذكر ا

اأمي من������ذ اأن وعيت عل������ى الدنيا، كانت يف 

طفولتي دوماً حتم������ل يل معها احللوى، وما 

من مرة اأتت اإل واأعطتني قطعة نقود.

- كانت مت�شي �ش������اعات طويلة مع اأمي 

أبي ي�ش������اركها اجللو�ص،  واأحياناً كن������ت اأرى ا

يدخن������ون جميعاً ويحت�ش������ون القه������وة تارة، 

واأخرى ي�رصبون ال�شاي. كانت اأغلب زياراتها 

لنا بعد الغ������ذاء، ويف اأوقات منقطعة ونادراً 

تاأتي يف فرتة ال�ش������باح وتعود اإىل بيتها وقت 

الغذاء قائلة اإنه وقت رجوع زوجها من العمل 

واأولدها من املدر�شة. 

أنهم������ا كانتا يف حيني  علم������ت فيما بعد ا

جماورين يف املنطقة التي تبعد عن بيتنا نحو 

مئة كيلو مرت، و�ش������اءت الظروف اأن ت�شكنان 

أي�شاً، ولذلك  يف حيني جماورين يف زواجهما ا

عندما تزور اأهلها فاإنها تزور اأهل اأمي وتاأتي 

باأنباء و�شالم وما تر�شله جدتي معها. وتفعل 

اأمي ذلك عندما تقوم بزيارة اأهلها.

أة، ما ا�شمها؟ - �شوقتني اإىل هذه املرا

- ا�ش������مها غالي������ة، اأعلمته������ا اأمي بذلك 

فذهبتا ت�شاألن عن طبائع هذه العائلة وعن 

ما�ش������يها وعدد اأفرادها و�شلوكهم واأعمالهم 

أة تقرب لزوج غالية  وكان ذلك من خالل امرا

أنني  بالقرب من بيتكم ل اأذكر ا�ش������مها رغم ا

�ش������معته اأكرث من مرة، ولك������ن دون اأن تعرف 

ن غالية كانت  �شئلة لأ �شيئاً عن �شبب هذه الأ

�شئلة بطريقة غري مبا�رصة فتلتقط  تقذف الأ

اأمي املعلومات.

بعد انتهاء هذه املهل������ة اقتنعت اأمي بك 
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وقالت باأنها م�شتعدة اأن مت�شي يف ذلك على 

وىل اأن  أك������رث جدية، كانت اخلط������وة الأ نحو ا

مك تخربها عن �شاب يريد  أر�ش������لت غالية لأ ا

خطب������ة ابنتها وهي تقدم لها كافة املعلومات 

عني.

- فاجاأتن������ي اأمي به������ذا النباأ و�رصت يف 

أي������ن التقاين،  دوام������ة، فمن يكون ه������ذا.. وا

طلبت منها اأن متهلني يومني حتى اأفكر ول 

أراه، زادت حريتي  أك������ون مت�رصعة يف ق������رار ا ا

أنا اأجهل  يف هذين اليومني، فمن �شاأ�ش������األ وا

كل �ش������يء عنك، ب������دوت يل لغزاً غام�ش������اً، 

كان م������ن احلم������ق اأن اأرف�������ص دون اأن اأعلم 

�ش������يئاً ولو ي�ش������رياً عنك، وكذلك من احلمق 

اأن اأبدي موافقت������ي. واهتديت اإىل اأن نلتقي 

أ معرفة عن قرب. فعر�ش������ْت  يف بيتن������ا فتبدا

أب������ي واأعطته ما قالته تلك  مر على ا اأمي الأ

الزائرة املفاجئة من معلومات عنك. انده�ص 

أره ولو مرة  اأبي خا�ش������ة وهو يعلم باأنن������ي مل ا

واحدة، ول توجد يل اأي �شبق معرفة به، وقد 

تفاجاأت كما تفاجاأوا. 

- يف امل�ش������اء متَّ طرح املو�ش������وع ب�ش������كل 

عالين عل������ى كل من يف البيت بعد اأن ح�رص 

اأخي املتزوج الذي ي�ش������كن يف بيت منف�ش������ل 

عنا، فانتهى بهم النقا�ص اإىل معرفة معلومات 

عنك من خالل اجلوار الذين يخربونك عن 

قرب.

- عندما اأتت غالية بخرب رف�شي ن�شيت 

م�شاألة الزواج و�ش������ار هاج�شي فقط معرفة 

ال�شبب الذي منع والدك حتى من ا�شتقبايل 

يف بيته وهذا بذاته �شبب يل توتراً منعني من 

ن لديك  ن�شيان املو�شوع والن�رصاف عنه، الآ

انطباع �ش������يِّئ عني ول اأدري م������ا نوعه واإذا 

رغبت �رصف نظري عن الرتباط بك فيكون 

ذلك بعد اأن اأ�شحح هذا النطباع ال�شيئ، واإذا 

خرون واأجهلها  كانت ثمة �ش������لبيات يعلمها الآ

يف �شخ�ش������يتي ف�ش������اأعمل عل������ى معاجلتها. 

أ �شهور حياتي  أ�شوا لكنني اأم�شيت �شهرين من ا

دون اأن اأ�شل اإىل نتيجة، وبدوت اأمام نف�شي 

قل �ش������ائعاً. عندها راودتني  أو لأ مهزوم������اً، ا

أولهما رغبت  فكرة الت�ش������ال بك لغايت������ني، ا

أراد الرتباط بك دون  معرفة راأيك ب�شخ�ص ا

�شبق معرفة ومعرفة موقفك ال�شخ�شي من 

عرف منك ال�شبب  هذا الرف�ص، وثانيهما لأ

الذي دفع والدك اإىل رف�شي. 

-اأي فتاة تكون يف حل������م اأن ياأتي فار�ص 

اأحالمه������ا فجاأة وهو يطلب اأن يخطبها، قيل 
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يل اأن ه������ذا الفار�������ص ظهر وطل������ب اأن يزور 

أراه، ولكن اأبي كان له راأي اأن  بيتن������ا لرياين وا

نه ل توجد بني  ي�شاأل عنك قبل اأي خطوة لأ

عائلتينا �شبق معرفة، ومل حتدثني رغدة باأي 

معلومة عنك. 

أن������ه كلف اأخي  أبي با أيام ق������ال ا - بع������د ا

الكبري مبهمة ال�شوؤال عنك، وقد �شاأل ت�شعة 

أ�ش������خا�ص حتى تتب������ني احلقيق������ة. فكانت  ا

أ�شخا�ص حتدثوا ب�شلبية،  النتيجة اأن خم�شة ا

وقال �شخ�ش������ان باأنك ح�ش������ن ول باأ�ص بك، 

يجاب. هذا ما  واثنان راوحا بني ال�شلب والإ

اأخاف اأبي واأخربنا يف جل�ش������ة عائلية �شمت 

كل اأخ������واين واأخوات������ي كباراً و�ش������غاراً بهذا 

الذي حدث، وكان �شبه اإجماع على الرف�ص 

با�ش������تثنائي وا�شتثناء اأختي ال�شغرية الطالبة 

يف ال�شف الثالث، لقد قالت ما مل اأجروؤ على 

أ�شخا�شا اآخرين.  قوله باأن ي�شاأل اأبي نف�شه ا

ختي اأن تاأخذ رقم هاتفك من  - قل������ت لأ

رغ������دة دون اأن تخربها رغبتي يف الت�ش������ال 

ب������ك. مل يب������ق اأمامي غ������ريك لتدلن������ي على 

�شلبياتي، ول اأخفي باأن �شوتك الذي �شمعته 

ول مرة كان له وقع ال�ش������اعقة  يف الهاتف لأ

يف قلبي، واأنت تتحدثني �رصت كلي رغبة يف 

اأن اأراك. 

- يومها فوجئت بات�ش������الك ولكنني قلت 

يف نف�ش������ي: اإذا اأغلقت ال�ش������ماعة �شاأكون يف 

أة غبية، �ش������يقول: لو مل تكن غبية  نظ������ره امرا

لعرفتني بنف�ش������ها ومن ث������م حكمت علي عن 

معرفة.

- ه������ذا بذاته زادين اإعجاب������اً بك فقلت 

أة ذكي������ة ه������ذه، تقف  يف نف�ش������ي: اأي ام������را

موق������ف حكمة. ولكنن������ي اأخفيت هذا وقلت 

أريد اأن ت�ش������اعدينني يف معرفة  باأنني فقط ا

ال�شلبيات التي و�شلتك عني. 

- اأتعرف، يومها �ُش������دمت بقولك هذا، 

أب������ي، فهو  ول م������رة اأمعن������ت يف كلم������ات ا ولأ

خي ب�ش������كل  بالفعل ق������ال اإن اأحدهم قال لأ

أنا لو كانت لدي قطة  حا�ش������م موجز: اأخي، ا

ملا اأعطيتها لهذا ال�شخ�ص، اإن اأردت اإعطاءه 

اأختك فذنبك على جنبك.

وقال اآخر: �شيِّئ للغاية.

وقال اآخر: ل ي�شلح اأن يربي دجاجة.

آخ������ر: لو كان ابني لطردته من كل  وقال ا

هذه البالد.

وقال اخلام�ص: اأن�شحك البتعاد عنه.

ل تت�ش������ور كم �ش������عرت باخلج������ل منك 

و�ش������عرت بق�رص نظر وال������دي اأمامك، فهذه 
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كلم������ات خالية من اأفعال، فم������ا هي اأفعالك 

التي دفعتهم لقول ذلك. واأي�شاً ما هي التي 

خرين ليقول اأحدهما:  دفعت ال�شخ�شني الآ

اإنه �شخ�ص هادئ.

والثاين: متنيت لو رزقني اهلل ولدا مبثل 

رزانته.

وكم������ا تقول اأنت، فقد ول������د يف اأعماقي 

فعال، حتى لو كانت  عرف هذه الأ هاج�ص لأ

فقط من اأجل ال�شتطالع.

أي������ت اأن اأعي������د اأخي و�ش������يم اإىل ذات  ورا

م������ر، فقلت يف خلوة بين������ي وبينه: يا اأخي  الأ

اأرى اأن اأعلم �شيئاً عن �شيئات وح�شنات ذلك 

ال�شخ�ص الذي نظر يف خطبتي منذ �شهرين، 

أريد اأن تع������ود اإىل من ذهبت اإليهم اأول مرة  ا

فتعل������م براهينه������م عما قال������وا، فاإنه واهلل مل 

أنا �ش������اردة، وما زاد  تهداأ يل نف�ص من يومه وا

أنه حدثني يف الهاتف  يف ا�شطراب نف�ش������ي ا

ال�شهر الفائت يريد اأن يعرف ما جعل والدنا 

يرف�ص لقاءه.

أبدا  حينها مل�ص و�ش������يم ا�شطراب حايل وا

أبوة نحو  كرب ي�ش������عر ببع�������ص ا خ الأ يل باأن الأ

اأخواته، فاأ�شفق بي وبدا متفهماً ملا قلت وهو 

يعدين اأن ياأتي مبا اأرى.

أيام على حديثي معه فاختلى  مرت �شتة ا

بي ظه������رية اليوم ال�ش������ابع يف غرفتي واأغلق 

أتى باأمر يف �ش������اأين وكان  الباب، علمت باأنه ا

يف حالة اإرباك فعاجلته:هه اأخي؟

رفع نطره اإيل وهو يقول: ليتني ما دخلت 

أبداً، اإين م�شتاء ملا و�شلت اإليه وما  مر ا هذا الأ

آه اهلل خرياً. كان علي اأن اأعجل يف اأمر را

أنا اأنظر يف وجهه امل�شطرب: وما  قلت وا

الذي راأيت.. اأخي؟

مد خط������اه نحو الناف������ذة وراح ينظر يف 

بع�������ص زهرات بجانبها، ولبثت واقفة مكاين 

أنتظر ما يبدر منه.  ا

أنا  ق������ال وهو ما زال ينظر يف الزهرات وا

اأنظر اإليه مولياً ظهره اإيل: قال يل ال�شمان: 

نه مير بجانب دكاين في�ش������رتي  ل خري فيه لأ

أبعد دكان اإليه، اإنه يع�شي دينه  حاجاته من ا

قربون اأوىل باملعروف«. الذي يقول:»الأ

أنه  تركته ورحت اللح������ام فقال: برهاين ا

أل�ش������ت اأوىل  ما ا�ش������رتى يوم������اً مني حاجته، ا

أنا على ق������رب خطوات من بيته.  باملنفع������ة وا

تركت������ه ورح������ت النجار فق������ال: ل خري فيه، 

أنه ق������ام ببناء غرفتني وجلب جناراً  برهاين ا

دوين ومن يومها اأحتا�شى حتى ال�شالم عليه، 
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اإنه يف اعتقادي خ������رج عن دينه الذي يقول 

له:»اجلار قبل الدار«.

تركت������ه ورحت العج������وز ال������ذي يفرت�ص 

الر�ش������يف وهو ينتظ������ر موته علي������ه فقال: 

أنه �ش������خ�ص مهوو�ص بقراءة الكتب،  برهاين ا

أيته مي�ش������ي يوماً اإل بيده كتاب، وبلغني  ما را

اأن به �ش������يء من الظن فهو يحرم اأمه واأخته 

اجللو�ص اأمام الباب ك�شائر اأهل احلي.

تركته ورحت احل������الق فقال يل: كان يف 

البدء طيباً يرتدد اإيل كل �شهر فاأحلق �شعره، 

مور فعر�ش������ت عليه اأن  مرة �ش������اقت بي الأ

يقر�شني ديناً فلم يفعل ومن يومه ما وطاأت 

قدماه حملي.

قلت: فاأكمل مهمتي. ذهبت اإىل املدر�ص 

أنه  الذي ي�ش������كن قبالة بيته فق������ال: برهاين ا

أيته يوماً  أنني ما را �ش������خ�ص هادئ خلوق هو ا

أنه مي�شي فراغه  اإل وبيده كتاب، وهذا دليل ا

مه:  يف املطالعة واملعرفة. مرة قالت زوجتي لأ

ما لكما ل تقعدان معنا يف ال�شارع. قالت اأن 

ولدها يقول: لنرتك للطريق حرمته. فعلمت 

أنا منتثل لقوله.  اأن علم������ه دفعه اإىل هذا وبدا

م������رة اأخرى جاء ي�ش������األني ع������ن عمل جارنا 

النجار ال������ذي بنى يل غرفة. فقلت له باأنني 

أتيت  ما ندمت على �ش������يء كندمي على يوم ا

به لبناء غرفة، لقد كان �شيِّئ اخللق وجاهاًل 

جر. باأ�شول البناء وم�شاعفاً لالأ

تركته ورحت املوظف املتقاعد فقال: ما 

أيته يوم������اً اإل وقلت: ليت اهلل رزقني بولد  را

أنه حكيم ورزي������ن، مرة جاء  مثله، بره������اين ا

يخ������ربين اأن احلالق طلب من������ه ديناً، فنهيته 

ن احلالق مدان منذ ثالث �شنوات  عن ذلك لأ

ل�شخ�ص وينكر عليه دينه. وهو �شخ�ص موؤمن 

������َفَهاء  ْتُواْ ال�شُّ
نه عمل مبا اأمر اهلل: »َولَ تُوؤ لأ

أدله على �ش������مان وحلام  أَْمَوالَُكُم«. وراأيت اأن ا ا

يبيعان بهدي اهلل.

توقف اأخي ع������ن الكالم وهو ما يزال ل 

يوليني وجهه، ثم بعد برهة �شمت قال وهو 

ي�شتدير ماداً خطاه نحو الباب ليخرج: هذه 

براهينهم يا اأختي، فانظري ماذا ترين.

حلقت به وقد بلغ عتبة اخلروج: اأرى اأن 

مر كله. حتّدث اأبي فنعيد النظر يف الأ

عن������د ذاك تناهت �رصب������ات خافتة على 

الباب اأعقبها �ش������وت منخف�ص:هذا موعد 

الفطار.

قط������ع ال�ش������وت ا�ش������تغراقهما يف عمق 

احلديث، وانتبه������ا للتو اإىل ال�ش������م�ص داخل 
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الغرفة فقال: األ ترين باأننا ن�شينا �شيئاً هاماً 

وىل.  يف ليلة زواجنا الأ

يف كتابه /الف������ن يف ع�رص العلم/ يروي 

أر�شيني غوليكا على ل�شان الكاتب ال�شباين  ا

أونامونو قائاًل: /ولكنني �شاأ�ش������لك  ميغيل ده ا

أنه  أوؤكد ا طريقا خمتلفا اإىل حد م������ا... فاأنا ا

عدا ال�شخ�ش������ية التي متث������ل على مراأى من 

اخلال������ق، وعدا ال�شخ�ش������ية التي تنت�ش������ب 

خرين، وتلك التي تتبدى لنف�ش������ها،  أم������ام الآ ا

أي�ش������اً بودها لو تظهر  ثمة �شخ�ش������ية رابعة ا

للوجود، وهذه ال�شخ�ش������ية هي بالذات هي 

�ش������ا�ص اخلاّلق حق������اً، وهي ال�شخ�ش������ية  الأ

 )1(
الواقعية احلقيقية/.

العالق���ات  تعزي���ز  يف  الهدي���ة  دور 

االجتماعية 

ن�شان  الهدية �شلوك اجتماعي متيز به الإ

الكرمي عادة كتعبري عن حالة ال�ش������كر جتاه 

�ش������خ�ص اآخر، وكدليل على املحبة من جهة 

اأخرى، وكذلك كرغبة لفتح �ش������فحة جديدة 

بعد خ�شام. 

للهدية موقعها اخلا�ص لدى �شائر �شعوب 

ر�������ص منذ بدء اخلليقة، وهي �ش������كل من  الأ

أ�شكال التالحم الجتماعي بني النا�ص.  ا

أل������وان م������ن الهداي������ا تاأتي وفق  هن������اك ا

املراح������ل الت������ي ندخلها، فعندم������ا تزوجت، 

ول مرة  فوجئت باأ�ش������خا�ص يدخلون بيتي لأ

�شواء من طرف عائلة زوجتي، اأو من طرف 

عائلتي يحملون هدايا كتعبري عن م�شاركتهم 

هذه املنا�ش������بة، فاأ�ش������بح علين������ا اأن نبادلهم 

تلك الهدايا يف املنا�ش������بة عينها، واإذا حدث 

ول مرة  وتاأخرنا عن منا�شبة ل�شخ�ص جاء لأ

أنني  اإىل بيتنا مقّدما الهدية، ينتابني �ش������عور ا

ول مرة وقّد مّد يده مل�شافحتي  اأرى �شخ�شاً لأ

أ�شتجيب لكفه املمدودة.  بانتظار اأن ا

يف زحمة هذه املنا�شبات التي تتفاقم مع 

�رصية والجتماعية،  تو�شع روابط العالقات الأ

ميكن للهدية اأن تنوب عن مر�شلها يف بع�ص 

احل������الت، فيمكن لباقة ورد حتمل ا�ش������مك 

مع عائلتك اأن تنوب عن ح�ش������ورك منا�شبة 

مر يكون خمتلفا يف حالت  اإكليل، بيد اأن الأ

املر�������ص، فال بد لك اأن ت������رى املري�ص وجهاً 

لوج������ه، وتقّدم له هدية متمنيا له ال�ش������فاء، 

فف������ي هذه احلالة ل �ش������يء ين������وب عنك اإل 

اإذا كنت خارج الب������الد، عند ذاك، ويف هذا 

ر�شال هدية مع  الظرف ال�ش������تثنائي ميكن لإ

ات�شال هاتفي اأن يكون مبثابة ح�شور. 
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حوال، ف������اإن الهدية هي يد  يف جميع الأ

حمبة ممددة مل�ش������افحتك، وجم������رد قبولك 

للهدية، فهو ا�ش������تقبال ملحبة هذا ال�شخ�ص 

ر�ش������ال، فاإنك  نحوك، واإذا حمل ف�ش������ل الإ

حتمل ف�شل ال�شتقبال، ثم تف�شل عليه مرة 

ثانية باأن تردها باأح�شن منها، اأو مبثلها، ويف 

أنه ل يرف�������ص الهدية اإل من كان  اعتقادي ا

به ل������وؤم، فاللئيم ميكن له اأن يرف�ص الهدية، 

وعند ذاك يعرب عن م�ش������احة لوؤمه، يف حني 

اأن الك������رمي، يقبل الهدية حت������ى لو اأتت من 

�ش������خ�ص لئيم، وهو بذلك يعرب عن م�ش������احة 

ح�ش������ن الظن لديه عند القب������ول، ويعرب عن 

م�شاحة كرمه عندما يرّد باأح�شن منها �شواء 

بطريقة مبا�رصة، اأو غري مبا�رصة. 

كما اأن الهدية حظيت مبوقع ح�ش������ن يف 

�ش������الم الذي وجه باأن الهدية ميكن لها اأن  الإ

تعزز م�شاعر املحبة بني النا�ص.

وقد وجه النبي �ش������لى اهلل عليه و�ش������لم 

اإىل تب������ادل الهدايا التي من �ش������اأنها اأن تولد 

املحبة. 

قال �شلى اهلل عليه و�شلم: /تهادوا حتابوا، 

فاإنها جتلب املحبة وتذهب ال�شحناء/. 

وكذلك قال: /الهدية م�شرتكة/. 

وكان �شلى اهلل عليه و�شلم يقبل الهدية، 

لكنه يرد باأح�شن منها. 

قال �شفيان الثوري: /اإذا اأردت اأن تتزوج 

م/.  فاأهد لالأ

وكان �شفيان يروي عن ابن عبا�ص ر�شي 

اهلل عنهما: /من اأهديت اإليه هدية، وعنده 

قوم فهم �رصكاوؤه فيها، فاأهدى اإليه �ش������ديق 

ل������ه ثياباً من ثياب م�رص وعنده قوم، فذكروا 

اخلرب فقال: اإمنا ذل������ك فيما يوؤكل وي�رصب، 

اأما يف ثياب م�رص فال/. 

عم�ص يقع فيه  بلغ احل�شن بن عمارة اأن الأ

ويقول: /ظامل ويل املظامل، فاأهدى اإليه هدية، 

عم�ص بع������د ذلك وقال: /احلمد  فمدحه الأ

هلل الذي وىل علينا من يعرف حقوقنا/. 

ن متدحه.  فقيل له: كنت تذمه، ثم الآ

فق������ال: حدثني خي�ش������مة ع������ن عبد اهلل 

اأن ر�ش������ول اهلل �ش������لى اهلل عليه و�شلم قال: 

/ُجبلت القلوب على حب من اأح�ش������ن اإليها، 

أ�شاء اإليها/.  وبغ�ص من ا

وعندم������ا اأتى فتح املو�ش������لي بهدية وهي 

خم�شون دينارا فقال: حدثنا عطاء عن النبي 

أتاه اهلل  أنه قال: /من ا �شلى اهلل عليه و�شلم ا

رزقا من غري م�ش������األة، ورّده فكاأمنا رّده على 

اهلل تعاىل/. 
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وقد اأهدى ر�ش������ول اهلل �ش������لى اهلل عليه 

و�شلم هدية اإىل عمر فرّدها. فقال: ياعمر مِلَ 

رددت هديتي؟ 

فقال عمر: ر�شي اهلل عنه: اإين �شمعتك 

تق������ول: خريكم من مل يقبل �ش������يئا من النا�ص. 

فقال: ياعمر اإمنا كان ذاك ما كان عن ظهر 

أتاك من غري م�شاألة، فاإمنا  م�شاألة، فاأما اإذا ا

هو رزق �شاقه اهلل اإليك. 

من نوادر الهدايا يف الراث العربي 

ذكر �ش������هاب الدين اأبي الفتح حممد بن 

ب�شيهي يف كتابه /من امل�شتطرف يف  اأحمد الأ

أ�شكال الهدايا يف  كل فن م�شتظرف/ بع�ص ا

الرتاث العربي، ومن ذلك قوله: 

اأهدى ملك ال������روم اإىل املاأم������ون هدية، 

فقال: اأهدوا له ما يكون �ش������عفها مئة مرة، 

�ش������الم، ونعمة اهلل تعاىل علينا،  ليعلم عز الإ

ففعلوا ذلك، فلما عزموا على حملها.

�شياء عندهم؟   قال: ما اأعز الأ

قالوا: امل�شك وال�شمور. 

قال: وكم يف الهدية من ذلك؟ 

قال������وا: مئتا رط������ل م�ش������كا، ومئتا فروة 

�شمور. 

واأهدت قطر الندى اإىل املعت�ش������د باهلل 

يف يوم نريوز يف �ش������نة اثنتني وثمانني ومئتني 

هدي������ة، كان فيها ع�������رصون �ش������ينية ذهب، 

أربعة وثمانون  وع�رصة منها م�شام عنرب وزنها ا

رطال، وع�رصون �شينية ف�شة، يف ع�رصة منها 

م�ش������ام �ش������ندل، زنتها نيف وثالثون رطال، 

وخم�������ص خلع و�ش������ي قيمتها خم�ش������ة اآلف 

دينار، وعملت �ش������مامات ليوم النريوز بلغت 

النفقة عليها ثالثة ع�رص األف دينار. 

وباري  ب�شيهي اأن ثريا بنت الأ كما يذكر الأ

اأهدت ملكة اإفرجنة وما والها اإىل املكتفي 

باهلل يف �شنة ثالث و�شبعني ومئتني خم�شني 

�شيفا، وخم�شني رحما، وع�رصين ثوبا من�شوجا 

بالذهب، وع�رصين خادما �ش������قليا، وع�رصين 

جارية �شقلية، وع�رصة كالب كبار ل تطيقها 

ال�شباع، و�شتة بازات، و�شبعة �شقور، وم�رصب 

لوان كلون قو�ص قزح،  حرير متلّون بجميع الأ

يتلّون يف كل �شاعة من �شاعات النهار، وثالثة 

فرجنية، اإذا نظرت اإىل  طيار الإ اأطيار من الأ

أو ال�رصاب امل�ش������موم �شاحت �شياحا  الطعام ا

منكرا، و�شفقت باأجنحتها حتى يعلم ذلك.

وحكي اأن اخليزران جارية املهدي كانت 

أديبة �ش������اعرة، فعزم املهدي على �رصاء دواء  ا

له������ا، فاأنف������ذت اإليه جارم بلل������ور فيه �رصاب 
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اختارت������ه له مع و�ش������يفة بكر بارعة اجلمال 

وكتبت اإليه تقول: 

ال�����دواء  م���ن  م�������ام  االإ خ����رج  اإذا 

واأع����ق����ب ب��ال�����ض��الم��ة وال�����ض��ف��اء 

واأ����ض���ل���ح ح���ال���ه م���ن ب��ع��د ���رصب

ب��ه��ذا اجل����ام م���ن ه����ذا ال��ط��الء

ف���ي���ن���ع���م ل���ل���ت���ي ق�����د اأن����ف����ذت����ه

اإل�����ي�����ه ب����������زورة ب����ع����د ال���ع�������ض���اء 

ويحك������ى اأن املهدي �������رُص لذلك، ووقعت 

اجلاري������ة منه اأعظم موق������ع، وزار اخليزران 

واأقام عندها يومني. 

الهدية هي تعبري عن حالة ال�ش������فاء بني 

�شخ�شني، فعندما تدخل بيتاً �شواء مبنا�شبة، 

أو دون منا�ش������بة حاماًل بي������دك هدية مهما  ا

كان������ت قيمته������ا، فاإنه������ا تعرّب ع������ن حالة من 

ال�شفاء بينك وبني ال�شخ�ص الذي ميثل هذا 

البيت. 

همية يف  توؤدي الهدية وظيف������ة بالغة الأ

أنها ميكن اأن  التعا�شد الجتماعي اإىل درجة ا

تزيل تاريخا من اخلالفات، وتوؤ�ش�ص ل�شفحة 

جديدة بني �شخ�شني، اأو بني عائلتني، اأو حتى 

بني دولتني، فيمكن اأن ت�شاب دولة باأذى، اأو 

أت������ي دولة على خالف معها،  متر مبحنة، فتا

وتقّدم هدي������ة كتعبري للوق������وف اإىل جانبها، 

ذى الذي  وكتعبري عن حتّملها جل������زء من الأ

اأ�ش������ابها، فتكون ذلك مبثابة �شفحة جديدة 

بني الدولتني. 

وميكن اأن ت�شاب عائلة مبكروه، فيتقدم 

أ�شخا�ص من عائلة على خالف معها يقدمون  ا

هدي������ة كتعبري عن م�ش������اركتهم للتخفيف من 

املكروه، فيكون ذلك مبثابة لبنة اأوىل لل�شلح 

بينهما، واإعادة املياه اإىل جماريها. 

ويحدث اأن ين�ش������ب خالف بني �شديقني 

ملدة طويلة، وي�شاب اأحدهما بداء، فيذهب 

خ������ر لعيادت������ه حاماًل بي������ده هدية رمزية  الآ

حتى ل������و كانت باقة ورد متوا�ش������عة، فتزيل 

هذه الورود ذاك اخل������الف وتعيد املودة اإىل 

قلبيهما. 

أم������ام جمالية العالقات  ميكننا الوقوف ا

ن�ش������انية يف الكثري من كتب الرتاث ومنها  الإ

 
)2(

متاع واملوؤان�شة/. /الإ

منزلة احلب

رادي  احلب حالة ق�شوى من ال�شعف الإ

ن  جتاه �ش������خ�ص اآخر جتد نف�شك مندفعا لأ

حتب������ه، وتوليه كل عنايتك، �ش������خ�ص يهيمن 

على كل مف�ش������ل من مفا�ش������ل القوة لديك، 
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وترى نف�ش������ك مرتدداً يف موق������ف ترغب اأن 

تقول له: ل. 

حلظ������ات ال�ش������عف الك������ربى يف حي������اة 

ن�ش������ان تكم������ن يف عم������ق حلظ������ات حبه  الإ

الكربى. لذل������ك جند اأن كلم������ات العرتاف 

وىل مب�ش������اعر احلب تكون ممزوجة بقلق،  الأ

وحذر، وا�شطراب، واإرباك بالن�شبة للمحب 

الذي يندفع كي يعرب عن دفق م�شاعر حبه، 

عرا�ص التي تزداد وهنا قدر ما يرزح  هذه الأ

العا�ش������ق حتت �شطوة هيمنة قوة احلب التي 

خر، وهو  جتتاحه من �ش������حرية الط������رف الآ

يق������ف قبالته يف هيبة امتحان، لي�ص امتحان 

أو امتحان مرحلة عمرية، بل امتحان  ف�شل، ا

احلياة برمتها. 

 يتحول ال�شعف هنا اإىل مرتبة متقدمة 

م������ن مراتب اأ�ش������الة امل�ش������اعر، وهو يحاول 

حا�شي�ص  النجاح يف حتميل الكلمات في�ص الأ

لفاظ ووهنها  التي ت�شكنه، ملتم�شاً ركاكة الأ

حا�شي�ص. اأمام قوة تلك الأ

اإن������ه هنا يقف اأمام اأعز كائن لديه، كائن 

اقرتن وج������وده بوجود احلي������اة ذاتها، ولديه 

ن يخ�������رص احلياة على اأن  ا�ش������تعداد روحي لأ

قرب من الروح اإليه.  يخ�رص هذا الكائن الأ

ن�شان  اإن خ�شارة احلب الكبري بالن�شبة لالإ

هي منتهى اخل�شارة التي لبعدها خ�شارة. 

آراغون اإل������زا، اأدرك جيدا  عندما خ�رص ا

باأنه مني باخل�ش������ارة التي لتعو�ص، ولذلك 

لبث يعي�ص يف املنزل الذي عا�شا فيه ي�شرتجع 

ذكرياته معها. 

لزا اأجمل ق�ش������ائده، اأحياناً  كان يكتب لإ

ينظر اإىل عينيها، ويهتف:

أة ه������ي م�ش������تقبل الع������امل.. واأنت  »امل������را

م�شتقبلي..« 

آراغ������ون نقف م������ع فاجعة  مع جترب������ة ا

وح������د، ودعته اإلزا  خ�������رصان احلب الكبري الأ

وهي على ذراعيه، اأغم�ش������ت عينيها، وهي 

خرية، تختتم به اآخر ما  تنظر اإليه النظرة الأ

ترى يف العامل. 

أ  أ�شوا آراغون ا �ش������اءت الظروف اأن يعي�ص ا

اأم�ش������ية م������رت عليه، اأم�ش������ية فقدان احلب 

أة العظيمة التي حولت  الكب������ري، فقدان امل������را

جمرى حياته، وجمرى اإبداعه، ولكن ما الذي 

ن�ش������ان اإذا خ�رص احلب الكبري، اإذا  يتبقى لالإ

أة العظيمة الت������ي لن يكون لها اأي  خ�رص املرا

بديل، وبذات الوقت لتقب������ل اأن تتحول اإىل 

ذكرى.
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قرب  خر الأ  دوما هو الرعب من موت الآ

خر الذي يقرتن وجوده  اإلينا من ذواتن������ا، الآ

بوجودنا. 

هنا �شوف اأحتدث عن قوة فاجعة خ�رصان 

أة.  احلب بالن�شبة للمرا

كانت ليلة م�شوؤومة، ليلة الثنني الكئيبة 

التي لبثْت مظلمة مل يطلع بعدها نهار. 

يومها اقرتح اأن مت�ش������ي لبنى ليلة غيابه 

يف بيت اأختها الذي يقع يف حي جماور، بيد 

أنها اأ�رصت اأن تبقى يف البيت حتى تبقى ت�شم  ا

رائحته من كل ركن، وتزداد حنينا اإليه. 

 وَم������ن قال باأنها �ش������تغفو حلظة واحدة، 

فكار  �ش������تبقى يقظة تفكر وت�رصد ب������اآلف الأ

التي �شتقوم بها يف امل�شتقبل. 

أنباأتها الطبيبة باأنها  �شبوع املا�ش������ي ا  الأ

�ش������وف تكون حاماًل خالل ال�ش������هر القادم، 

ورغ������م اأن ه������ذه املواعيد تك������ررت دون اأن 

تتحقق، فاإنها ت�ش������عر اأن ويل العهد �ش������وف 

أيام معدودة  يحل خالل ال�شنة القادمة، اإنها ا

أ بالتكوين  ينقط������ع خاللها الطم������ث، ويب������دا

ويل. الأ

تتخي������ل منظ������ر بطنها، ويعرتيه������ا حياء 

اخلروج، يراودها اإح�شا�ص باأن النا�ص تركوا 

كل �ش������يء لينظ������روا اإىل بطنه������ا املندفع اإىل 

مام. الأ

 ثم باأي �ش������حنة �ش������وف تقابل اأهلها، اأي 

خجل �ش������يحل على �ش������مات وجهه������ا عندما 

أبيها، وهي التي مل تكن قادرة على  تنظر اإىل ا

امل�شي حتى تدخل �شيارة الزفاف ب�شبب ذاك 

رباك الذي �شيطر على كل حوا�شها، كانت  الإ

ت�شعر اأن ج�شدها يجرها جراً، حت�ص ب�شيء 

من ف�شام وهي تربك جواره حتت الزغاريد 

أنوار الت�شوير.  غنيات وال�شحكات وا والأ

ن �ش������وف يعود ذات ال�ش������عور لي�شتبد   الآ

آخ������ر، عندما تنظر  بها جمددا لكن ب�ش������كل ا

أنذا اأحمل  أبيها ت�شعر باأنها تقول له: هاا اإىل ا

أنذا اأقدم لك �ش������يئاً مما قدمته  حفيدك،هاا

يل. 

اأحياناً تقف������ز بها الذاكرة فتتخيله ولدا، 

أبعد  ثم تذهب وتخط������ب له، وتتقاف������ز اإىل ا

من ذلك فرتى نف�ش������ها جدة حتيك اجلوارب 

حلفيدتها يف �شتاء قار�ص. 

وكيف لها اأن تنام وثمة عوامل برمتها من 

اأفكار وم�ش������اريع وخطط م�شتقبلية، �شتكون 

فر�شة لتنفرد بها، حتى اإنها رف�شت اقرتاحه 

أت������ي اإحدى اأخواتها العازبات لق�ش������اء  كي تا
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نه ليريد اأن يكون م�شتبدا يف  الليلة معها. ولأ

قراراته، يحر�ص اأن ت�شاركه اتخاذ القرارات 

ألفاظه  راء حت������ى يخ������رج احلديث ع������ن ا والآ

ال�شكلية ويتحول اإىل فعل وممار�شة. 

- كم������ا ت�ش������ائني، قالها وكالع������ادة لدى 

خروجه قبلها على خديها وخرج.

خرية، مل  أنها �شتكون القبلة الأ مل يكن يعلم ا

خرية.  أنها �شتكون مل�شاته الأ تكن تعلم ا

كان يوماً م�ش������وؤوماً ي������وم كلفته املديرية 

ليقوم بجولة تفتي�ش������ية عل������ى بع�ص مدار�ص 

القرى ب�شبب �شكاوى متكررة ترد عن معلمني 

وكالء يغيبون عن املدر�ش������ة، حتى اإن اإحدى 

ال�ش������كاوى ورد فيها اأن تلميذا من ال�ش������ف 

ال�شاد�ص البتدائي ل يجيد كتابة ا�شمه. 

عندما علم باأنه �ش������وف يق�ش������ي ليلة يف 

ن اجلولة حتتاج اإىل يومني  اإحدى الق������رى لأ

م������ن التفتي�ص، خطر ل������ه اأن يقيم تلك الليلة 

عند �ش������ديقه /متام/ الذي يقيم يف اإحدى 

هذه القرى التي �ش������يفت�ص فيه������ا. عندذاك 

تذك������ر كي������ف اأن رجاًل مياثله يف ال�ش������ن، له 

ب�رصة �شمراء و�شارب كثيف، يطرق عليه باب 

مكتبه يف مديرية الرتبية، ويدخل لي�شاأله عن 

املكتب اخلا�ص ببناء املدار�ص النموذجية يف 

القرى. 

رفع عينيه اإىل الداخل الذي بادله نظرة 

متاأمل������ة. لبث قلي������ال بعد اأن ع������رف جواباً 

ل�شوؤاله، ثم خرج وكاأنه ترك �شيئاً �شوف يعود 

لياأخذه. 

من جانب������ه اأح�ص وديد بذات ال�ش������عور، 

أنه اأخذ �شيئا لبد اأن يعود اإليه.  وا

مل يدم ذل������ك طوياًل فعاد �ش������وت الباب 

بعد نحو ن�شف �ش������اعة ليلج ذات ال�شخ�ص 

آه يتحدث  ويدنو بخطوات م������رتددة حينما را

يف الهاتف. 

أ�شار اإليه باجللو�ص وهو يكمل  عند ذاك ا

حديثه الهاتفي، فجل�ص متام يتاأمل حمتويات 

آه ي�شع ال�شماعة  املكتب املتوا�ش������ع اإىل اأن را

فنه�ص واقفا مرة اأخرى ليتاأمله قائال: لكن 

أل�ش������ت وديد الذي كان ي�ش������كن منذ خم�شة  ا

وثالثني �شنة يف حي الن�شوة؟ 

نه�ص فاحتا ذراعي������ه وهو يردد: مّتام.. 

أيها ال�شقي.. متام، اأجل اأنت هو. ا

ت������رك الطاول������ة التي كان يق������ف خلفها 

ليتقدم اإليه ويح�شنه. 

بعد حلظات من جلو�ش������ه طل������ب اإبريقا 

من ال�شاي، ومل ي�ش������عرا بالوقت مع احلديث 

ودخول بع�ص املراجعني حتى اأو�شك الدوام 
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عل������ى نهايته، عندئذ نه�ص متام مودعا اإياه، 

بيد اأن �شديقه اأق�شم باأنه لن يعود اإىل القرية 

قب������ل اأن ياأخذه اإىل البيت ويتن������اول الغداء. 

أنب������اأ زوجته  وبثق������ة رفع �ش������ماعة الهاتف وا

بوجود �شيف معه على الغداء. 

 من جديد وهم������ا يف الطريق عاد بهما 

حديث ذكري������ات الطفولة الت������ي مل تدم اأكرث 

من �ش������نتني، عندما تويف والد متام، وفجاأة 

أنه  اختفى م������ن احلي مع اأمه، تذك������ر كيف ا

ن اأمه كانت  كان يُع������رف بابن /العرج������اء/ لأ

عرج������اء، كان يُقال: بي������ت العرجاء، واأحيانا 

كان �ش������كان احلارة يدلعونها ب�/عريجة/ ومل 

تكن ت�ش������تاء من هذا اللقب الذي ُعرفت به، 

نه اأ�شبح مقرتناً بها مثلها مثل الذي ُعرف  لأ

مبهنته، اأو مبوقف قام به. 

أة ال�ش������مراء التي دوم������اً كانت  تل������ك املرا

ترتدي ثياب������اً جديدة والت������ي كانت يف نحو 

ربع������ني م������ن عمره������ا، ويُقال بني ن�ش������وة  الأ

احل������ي اإنها مل تكن تقبل ب� /مّكي/ زوجاً لول 

اإعاقتها، فه������ي تتقدمه يف الن�ش������ب واجلاه 

واملكانة الجتماعي������ة، وهو الذي ينتمي اإىل 

عائلة متوا�شعة، لكنها عندما بلغت ال�شاد�شة 

والثالثني وبداأت ت�شعر ب�شبح العنو�شة، قبلت 

به زوج������اً على اأن مت�ش������ي حياتها حمرومة 

من دفء احلياة الزوجية، وكانت تعلن لبع�ص 

أم وديد باأنها لحتب /مكي/  جاراتها ومنهن ا

أنها ا�شطرت للقبول به ب�شبب عاهتها،  بيد ا

وفق������ط العاهة هي الت������ي جعلته رجاًل يليق 

بها. 

أة �شديدة الو�شوح، وكانت  كانت تلك املرا

أي�ش������اً كثرية التدخني و�رصب ال�شاي الثقيل  ا

ال������ذي كان������ت تطلبه دون خجل ل������دى زيارة 

أ�شوداً  جاراتها، كانت تو�ش������ي: ليكن ال�شاي ا

كاأيام عريجة. 

وكان متام هو ولدها الوحيد عندما تويف 

مكي واختفت مع وحيدها عن احلارة. 

عندما و�ش������ال البي������ت كان������ت لبنى قد 

اأح�رصت الطعام وتنتظرهما، ومع تناول كاأ�ص 

من ع�شري الربتقال املجفف بعد الغداء، غدا 

متام ي�رصد ف�ش������ول حياته عندما اختفى من 

احلي. حتى اإن لبنى انتابها �شعور بال�شتياء 

أة بالغة، فهو  وهو ي�������رصد تلك الوقائع بج������را

يحّملها م�شوؤولية موت والده التي كانت غري 

آبهة به، ومل يظهر حزن عليها يوم وفاته، بل  ا

أ�شهر حتى راحت  اإنها مل تنتظر اأكرث من �شتة ا

وتزوجت برجل اأقل م������ا ميكن اأن يقال عنه 

/الرجل القا�شي/. 
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أم������ه برفقة ذاك  وا�ش������طر اأن يعي�ص مع ا

ألوان الرعب والق�شوة،  أذاقه ا الرجل الذي ا

أنه ذات يوم �ش������يفي �شديد  وي�رصد كيف ا

احلرارة، وكان حينه������ا يف الثامنة من عمره 

و�ش������عه يف خزانة الثياب واأغلقها، ثم اأغلق 

باب الغرفة وخرج ملدة �ش������اعتني، كان ذلك 

آة من اأمه التي مل تكن تنبت  يحدث على م������را

ببنت �شفة لتدافع عن ابنها، وحتى تبقى مع 

هذا الرجل، لكنه يف عامه العا�رص هرب من 

أ يعمل راعي������اً عند اأحد اأعمامه  البي������ت وبدا

الذين ماكانوا ي�شتقبلوه نتيجة فعل اأمه التي 

كانت تتمتع بنفوذ القبيلة التي تنتمي اإليها، 

عمامه من  مر الذي مل يكن ي������دع جمال لأ الأ

التدخل يف �شوؤونها.

لذلك فاإنه يرف�ص ال������زواج، ويقول باأنه 

ي�شعر باأمان اأكرث وهو عازب.

عن������د الع�رص وعندم������ا نه�ص، اأو�ش������ى 

�ش������ديقه اأن يقوم بزيارة عائلية له يف الربيع 

ن الطبيع������ة يف قريته تكون خالبة يف ذاك  لأ

الف�شل.

ذك������ر ذلك لزوجت������ه التي تذك������رت هذا 

ال�ش������خ�ص، واتفقا اأن يت�ش������ل بتمام ليبات 

الليل������ةيف بيت������ه، لكونه يقط������ن يف قرية من 

القرى التي ي�شملها التفتي�ص.

لدى الت�شال رحب به متام بحرارة وقال 

أنني عازب يا�ش������ديقي �شتجد  مازحا: رغم ا

خروفا على الربغل بانتظارك.

نه  وكان ذل������ك مبثابة طماأنين������ة للبنى لأ

�شوف يبات يف بيت �شخ�ص عزيز. 

خ������رج وديد م������ع زميلني له يف ال�ش������اعة 

ال�شاد�شة �شباحاً ب�شيارة ملديرية الرتبية، بيد 

اأن ال�شيارة وقبل و�شولها اإىل اأول قرية بقليل 

أثناء ميلها لت�شلك طريق البقايا ا�شطدمت  وا

بها �شيارة نقل ركاب �شغرية تعمل على اخلط 

مما اأدى اإىل عطل بها. فا�ش������طروا للذهاب 

ق������دام ريثم������ا ياأخذها  اإىل القري������ة على الأ

ال�ش������ائق بو�ش������اطة جرها بعرب������ة اأخرى اإىل 

املنطقة ال�شناعية، ومن ثم يلتحق بهم قائاًل 

لهم بطماأنينة: بيننا اخلليوي يا�شباب. 

يف امل�ش������اء ا�ش������تاأذن زميلي������ه يف اإحدى 

القرى وقال باأنه مدعو لزيارة اأحد اأ�شدقائه 

القدامى ب�ش������فة �شخ�ش������ية عل������ى اأن ياأتيا 

�ش������باحاً اإليه لينطلقا يف تكملة اجلولة على 

القرى الباقية، فاأو�ش������له ال�ش������ائق اإىل مّتام 

على اأن يعود لياأخذه �شباحاً.

عند ال�شهرة حتدث له عن احلادث الذي 

أنه مل يخرب  وق������ع معه������م، فعاتبه متام كي������ف ا

زوجته بذلك. 
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عندها قال باأنه مل ي�ش������اأ اأن يقلقها، فعلق 

مر لي�ص كما تظن..  متام: يا اأخي الأ

وعندما تغري وجه �شديقه، اأ�شاف: كانت 

�شتطمئن عليك. 

أ�شبب لها قلقاً، ثم اأجعلها تطمئن،  - ومِلَ ا

عندما اأعود �شاأخربها مبا حدث.

- عموماً اأنت حر، لكن يا�شديقي لتكن 

مبالغاً حتى لت�شعر ب�شدمة يف يوم ما.

اأدرك ما يق�شد متام الذي عانى طويال 

نه يدرك  من ظل������م زوج اأمه، ولذلك مل يرد لأ

موقف متام من الن�شاء بعد ذاك املوقف وهو 

أنها �شوف تبقى على ذكراه  الذي كان يعتقد ا

ولن تتزوج بعده، لكن متاما ا�ش������تاأنف يقول: 

غلب.  هذا الذي يحدث يا�شديقي على الأ

اأح�ص وديد باأنه لبد اأن ي�ش������تثني زوجته 

من مثل هذا الكالم ليعرف باأنها لي�شت كما 

أنا واثق يا�ش������ديقي اأن زوجتي مل تكن  يظن: ا

ترتدد من النهيار فيما لو وقع معي مكروه. 

�شحك متام ب�شيء من ال�شتهزاء املمزوج 

ببع�ص ال�شخرية: مل اأكن اأعلم اأن حيل الن�شاء 

أي�شاً ياعزيزي: �شتنهار !! واأي  �شتطالك اأنت ا

لون من النهيار !! 

اأجاب ب�ش������يء من احلزم: م�شكلتك اأنك 

أة على كل ن�ش������اء العامل. يا  تعمم مواقف امرا

أة طريقته������ا وروؤيتها للحياة،  اأخي ل������كل امرا

أة احلياة من  ما الذي مين������ع من اأن ترى امرا

أنه هو ال������ذي يلخ�ص لها  خالل زوجه������ا، وا

أة موجودة اأيحق  احلي������اة، واإن كانت هذه املرا

يل اأن اأعم������م موقفها على كل ن�ش������اء الكون، 

لاأعرف ملاذا ت�رص على عدم التمييز يف اأمر 

همية كهذا؟!  بالغ اخلطورة والأ

لدى خ������روج مت������ام ليجل������ب اإبريقاً من 

ال�ش������اي، تقافز حدي������ث لبن������ى اإىل خميلته: 

ياوديد، عندما اأموت، هل �شتطيق اأن تعي�ص 

أة اأخرى اإىل هذا  من بعدي، هل �شتجلب امرا

أ�ش������عر باأنه مملكتي الوحيدة يف  البيت الذي ا

أنا متعلقة بهذا  هذا العامل، لتدري ياوديد كم ا

نه يفوح برائحة حميمية عالقتنا.  البيت لأ

هنا اكت�ش������فت ب������اأن البي������ت الزوجي هو 

أة من بيت اأهلها، هناك ت�ش������عر  أق������رب للمرا ا

باأنها �ش������تغادر يف اأي وقت، بينما هنا ت�شعر 

أنها تعي�ص يف رك������ن خالد، وحتى لو انتقلت  ا

اإىل بيت اآخر فاإنها تاأخذ هذا الركن اخلالد 

معها، اإن كان يل ولد ياوديد لتدعه بني يَدي 

زوجة اأب، دعه اأمانة عند اأمي، �ش������وف تهتم 

أنها تهتم بي. به كما لو ا
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 واأخذت الدم������وع تنهمر من عينيها كما 

أنها �شوف تغادر بالفعل غدا: لكن اأمانتي  لو ا

يا وديد انتظر �شنتني بعدي، لتكن م�شتعجال 

يف ذلك. 

م�ش������ح دموعه������ا باأنامله ومتت������م: ماهذه 

الو�شاو�ص يالبنى، مانزال يف بداية الطريق، 

ثم قد يحدث هذا معي. 

ليعرف كيف انتف�شت مع حديثه قائلة: 

لن يكون بو�ش������عي اأن اأرى ذاك اليوم الذي ل 

اأراك فيه. 

مل تكن تعلم اأن مبقدور رجل اأن يقلّب كل 

املوازين ويهدم عامل������ا باأكمله، يطفئ حرائق 

الع������امل يف اأعماقها، ثم ياأتي بعامل جديد تفتح 

أتى  ول مرة، وكاأنه هو الذي ا عينيها علي������ه لأ

بهذا العامل اجلديد ب������كل عنا�رصه ومقوماته 

وتفاعالته و�شم�شه وربيعه للتو.

أنه الرجل ال������ذي تعلقت به كل   ت������درك ا

التعلق واأ�ش������بح معادلً للحياة التي اأتى بها. 

احلي������اة التي اأ�رصقت و�ش������طعت بغتة وغدت 

ت�شبح يف ذراتها. 

واأخذت تدن������دن برقة وعذوب������ة: كم اأن 

أنها تخفي كنوزا  احلياة عظيمة ياوديد، كم ا

جمهولة. 

ثم تتزحلق دموع �شخية على خديها: هل 

ميك������ن اأن تتحول كل هذه احلياة الغنية التي 

أبهته������ا اإىل ذكرى وقعت  نعي�������ص يف حمراب ا

أنني �ش������اأكون قادرة  م�ص، هل �ش������تتخيل ا بالأ

عل������ى العي�ص دونك يوماً واح������داً، واأي دهر 

مرعب �شيحل يف ذاك اليوم. 

اإن اأي م������كان تكون فيه �ش������يكون املكان 

كرث �شعة ورحابة من اأي مكان اآخر.  الأ

 ليدري متام اأي �ش������يطان و�شو�ص له يف 

تلك اللحظة وهو يح�رص اإبريق ال�شاي حتى 

يخط������ر له اأن يقوم بتجربة يثبت من خاللها 

أنه على �شواب واأن �شديقه على خطاأ.  ا

عند الثانية ع�رص لياًل وبينما ملح �شديقه 

غافيا يف فرا�شه لفت نظره الهاتف اخلليوي، 

فم������د يده اإليه، خرج به������دوء من الغرفة اإىل 

فناء الدار واأجرى ات�شال مع بيت �شديقه. 

ول رفعت زوجته ال�شماعة  لدى الرنني الأ

أين اأنت؟! قائلة بثقة: حبيبي ا

آ�شف، لكن لاأعرف  أنا ا ارتبك متام وقال: ا

ألي�ص هذا هو بيت ال�ش������يد  م������اذا اأقول لك، ا

وديد؟!

أة بذعر: َمن اأنت، ماذا  اندفع �شوت املرا

تريد اأن تقول، اأين زوجي؟!!



حميمية العالقات االجتماعية

1782010 �شـــــــــــــــباط     557 العــــــــــــــدد 

أ�ش������ف يا�ش������يدتي، وقع حادث على  بكل ا

أنا من اأطباء  الطريق.. لاأعرف كيف اأكمل.. ا

امل�ش������فى.. ميكنكم اأخذه من براد امل�شفى.. 

نن������ي مل اأجد و�ش������يلة  آ�ش������ف مرة اأخ������رى لأ ا

لالت�ش������ال بكم غري ه������ذا الهاتف الذي كان 

معه ورقم هاتف������ه املنزيل الذي كان موجودا 

على دفرت الهواتف ال�شغري. 

�ش������قطت ال�ش������ماعة من يده������ا اخلدرة 

واأح�شت يف غفلة اأن طائرا انطلق من كبدها 

نحو الف�شاء. 

اأي قلب هذا الذي ميلك اأن يقول كالماً 

مزل������زلً كهذا يا لبنى، واأدركت كم اأن احلياة 

مليئة باأنا�ص يعي�ش������ون دون اأحا�ش������ي�ص، دون 

م�شاعر اإن�ش������انية، يطلقون الر�شا�ص كما لو 

أنهم يقدمون الورود.  ا

�ش������اعات، �شاعات فقط مرت على روؤيته 

وهي تودعه وتقول ب������اأن عمرا واحدا مهما 

طال فاإنه ليكفي ل�شتيعاب حب نبيل كهذا، 

اأن عم������را واح������دا مهما طال فاإنه ليت�ش������ع 

للتعرف على حياة غنية كهذه، كانت تقول له 

ب������اأن كلمة الفراق باتت من اأكرث كلمات العامل 

ذعرا على �شمعها. 

 لكنها ال�شم�ص التي اأخذت ت�شطع، �شم�ص 

ودي������د التي عادت جم������ددا لتنقذها من هوة 

أنقذتها اأول م������رة، اأجل اإنهم  الظالم، كم������ا ا

العظماء الذين دوما ميلكون مفاتيح اخلال�ص 

أينما كانوا وحيثما وجدوا، حتى لو ذهبوا اإىل  ا

العدم فاإنهم ميلكون تل������ك املفاتيح الذهبية 

يف ذاك العدم. 

ه������ل �ش������تقبل اأن يتح������ول كل ذاك العامل 

احلافل اإىل ذكرى تعي�ص وقائعها، اإىل �ش������يء 

من املا�شي يرتاكم عليه غبار ال�شنوات رويداً 

رويداً اأمام ناظريها !! 

وغدت ت�شعر باأنها ترتفع بطيئاً بطيئاً اإىل 

رحاب �ش������ماء لمتناهية، ومع الرتفاع ت�شعر 

بق������وة اندف������اع هائلة نحو اإ�رصاق������ة الرتفاع 

ال������ذي يب������دو يف ذروة �ش������حريته، يال������ه من 

ارتفاع نبيل ذاك الذي ياأخذها اإليه، وهاهي 

تكت�شف مرة اأخرى باأنه كما ا�شتطاع اأن يفتح 

اأمامها عاملا كامال، يجعل حوا�شها ت�شتيقظ 

أن������واره، هاهو بارتفاعه  عل������ى كل حلظاته وا

أبواب حي������اة جديدة ودون اأن  يفت������ح اأمامها ا

يناديها، لكنها التي ت�ش������عر باأن للزوم لها يف 

ه������ذا الركن البارد الذي يخلو من اأي عن�رص 

من عنا�������رص حميمية ال������دفء، الركن الذي 

فقد كل ذرة من ذرات احلياة واأ�شبح �شبيها 

بكوكب مهجور لي�شلح للعي�ص.
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كل �شيء ي�ش������جعها ويدفعها نحو رحاب 

أ رحلة  احلياة املذهلة التي تدن������و اإليها لتبدا

بحث رمبا ت�ش������تمر ماليني ال�ش������نني بتوقيت 

ذاك العامل عن �ش������خ�ص مفقود بني بليارات 

الب�رص ا�شمه /وديد/. 

مع كل حتليق تزداد ثقة باأن هذه العالقة 

التي ولدت اأول م������رة يف الكوكب الذي فقد 

�شالحيته للحياة ب�شبب الزمهرير، اإمنا كانت 

متهي������داً للحياة احلقيقية الت������ي تدنو اإليها، 

احلياة التي يكون اللقاء فيها حقيقيا لفراق 

يليه، اللقاء الذي يجعلها تكت�ش������ف اأن اللقاء 

ول مل يك������ن اأكرث من حل������م عابر يف غفوة  الأ

�شيف بالن�شبة لواقعيته وقوة ر�شوخه. 

اأج������ل يا وديد لقد ع�ش������ت وراأيت كل ما 

ميكن اأن تريه لك احلياة، ها اأنت تعي�ص حالة 

هائلة من ال�ش������فاء واله������دوء، مل تعد تعنيك 

فراح، �ش������يان اإن �شحكت اأو  أو الأ حزان، ا الأ

أم  بكيت، �ش������يان اإن ارتديت ثياب������ا جديدة، ا

أو �ش������بعت، اإن  ثياب������ا رثة، �ش������يان اإن جعت، ا

منت، اأو �شحوت. 

 لبنى اأعطتك كل �ش������يء، وَمن يعطي كل 

�شيء ميكن له اأن ياأخذ كل �شيء اأعطاه.

أنه تعلق بلبنى عندما  وتذكر جمدداً كيف ا

ول مرة يف الهاتف.  �شمع �شوتها لأ

نوثة  كان ال�ش������وت عامل������ا من رحاب������ة الأ

وفي�ش������انا من الرومان�ش������ية، وجبال من قوة 

خر.  خال�ص والتفاين يف الآ الإ

ك������رب نحو معرفة  كان ال�ش������وت دليله الأ

اأغوار �شخ�شيتها، عندما كانت تتحدث كان 

يدرك حجم ال�ش������دق الذي تقوله الكلمات 

والنربات معاً، واأحياناً كان يدرك اأن ال�شوت 

لفاظ فكان  اأخ������ذ م�ش������اراً خمالفاً مل�ش������ار الأ

يوقفها على الفور ويطلب اإليها اأن تكون اأكرث 

�شجاعة يف قول اأي حقيقة. 

كانت دوما ت�شارحه باأنها �شتبقى مدينة 

ل������ه طوال عمره������ا باأنه علمه������ا كيف تكون 

�شجاعة يف قول احلقيقة. 

كانت ت�ش������ارحه باأنها ترى فيه كل �شيء، 

ن  ول تتخي������ل يوماً واحداً يف احلياة دونه، لأ

اخل�ش������ارة عن������د ذاك لتعو�������ص، وهي التي 

اعت������ادت على �ش������خ�ص مل يك������ن يخطر لها 

اأن تلتقيه، �ش������خ�ص اأتى فعلمها كل �ش������غرية 

وكبرية يف احلياة، علمها حتى كيف ت�شتقبل 

ال�شيوف، 

ترد على الهاتف، 

تطهو الطعام، 

مت�شي يف ال�شارع، 

تزور اأقربائها. 
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 كانت دوماً تلح عليه اأن يعلمها كل �شيء، 

أو  حتى كيف ت�ش������اهد م�شل�ش������اًل تلفزيونيا، ا

أو تتناول طعاما.  ت�شتمع اأغنية، ا

 لذل������ك كان������ت عندما تري������د اأن ت�رصب 

جرعة ماء مع الطع������ام، كانت تتذكر كالمه 

باأن ذل������ك ليكون جي������داً، وا�ش������تطاعت اأن 

تقلع عن تناول ال�ش������اي بعد الطعام مبا�رصة 

فتوؤجله لي�ش������تمتعان به معا بعد نحو �شاعة 

من الطعام. 

كل �ش������يء كان مربجم������ا يف حياته، وكان 

ي�ش������حرها هذا النمط من حياة اإن�شان ناجح 

بكل ما حتمل������ه الكلمة من اإ�رصاقات الوقائع 

اليومي������ة، اأجل كانت تكت�ش������ف لذة اأن تعي�ص 

أة مع رجل مي������الأ كل حياتها بكل ما هو  امرا

جديد، لذلك مل تكن تخفي باأنها لو ماتت لن 

نها عا�شت معه ما لميكن  تندم على �شيء لأ

لغريها اأن تعي�شه وتراه. 

 كانت دوما تقول له: اأنت الذي �شنعتني 

أنا مدينة لك ب�شناعتك يل. يا وديد، ا

¥µ

الفن يف ع�شر العلم- اأر�شيني غوليكا- ترجمة د. جابر اأبي جابر- من�شورات وزارة الثقافة- دم�شق 1985.  -1

متاع واملوؤان�شة- اأبو حيان التوحيدي- حتقيق: اأحمد اأمني واأحمد الزين- املكتبة الع�شرية 1953.  الإ  -2

املراجع:
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النقد الن�صائي )كالم يف امل�صطلح(: 

يوح������ي هذا امل�س������طلح  مبا يف كلمة ن�س������ائي م������ن دالالت حافلة مبعاين 

نوثة وامل�س������اعر، وما يقرتن بها من معاٍن نف�س������ية وروحية وعقلية. فقد متَّ  االأ

مر داللته. اإ�سافة كلمة ن�سوي اإىل م�سطلح النقد، ولهذا االأ

أة جزءاً الباأ�س به من املوروث ال�سعري والنقدي قدمياً.  لقد ت�س������ّيدت املرا

دبية والنقدية احلديثة تختل������ف اختالفاً كبرياً عن جتربتها  لك������ن جتربتها االأ

أة اإىل فعل خارج  القدمية. فقد اختلفت درجة التوتر، والفاعلية التي تدفع املرا

اأ�شتاذ م�شاعد يف ق�شم اللغة العربية، بجامعة البعث، �شورية.

العمل الفني: الفنان حممد حمدان.

❁

ò

خ�سائ�ص النقد الن�سائي

نقد الرواية يف �سورية اأمنوذجًا

❁
د. �سمر الديوب
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�إطار ماحددته لنف�سها �سابقاً. ولي�ض خو�ض 

أة يف �ملجال �لنق������دي نوعاً من �لتحدي  �ملر�

للرجل، وال�أظنها تقبل �أن تو�سع يف مثل هذ� 

أة �لناقدة �إىل غري  �ملو�س������ع، فقد �س������عت �ملر�

ذل������ك حقاً. فمحاوالته������ا �لنقدية ناجتة من 

أة  أثر خارجي. ورغبة �ملر� د�خلها، ولي�ض من �

يف دخول م�س������مار �لنق������د �جلديد تنبع من 

رغبة د�خلية ناجتة من م�ساعر �لنق�ض �أمام 

أ�س������افه �أمر�ء �حلد�ثة  �لع�������ر. فاملتنبي و�

أة �أن تك������ون  يف ع�ره������م، وت�س������تطيع �مل������ر�

كذل������ك �عتقاد�ً منها �أن �لتوهج ينمو يف ظل 

�ملناف�سة.

�إن ثمة من ي������رى يف �لنقد عملية عقلية 

ف �بن �سام �لنقد  حتتاج �إىل جهد. فقد عرَّ

باأنه علم »ولل�س������عر �س������ناعة وثقافة يعرفها 

 فاإذ� 
)1(
�أهل �لعلم، ك�س������ائر �أ�س������ناف �لعلم«

�متلك �لرجل �لقدرة على �لغو�ض يف �أعماق 

دبي، و�متلك �مللك������ة �للغوية �لتي  �لن�������ض �الأ

ت�سعفه يف ذلك، فا ن�ستطيع �أن ننفي ملكات 

أة  أة �للغوية. فالقدرة �لكامية لدى �ملر� �مل������ر�

متط������ورة عن �لرجل، ولديه������ا فكر تركيبي، 

أة. �إنها  وم�ساعر متازمة مع لفظ كلمة �مر�

من هذه �لز�وي������ة �أكرث قدرة من �لرجل على 

�لتعبري �للغوي وغريه.

أة �لنقدية �أكرب من جمرد �لرد  فجهود �ملر�

على �ال�ست�سغار، و�أكرب من �سعور بال�سلطة. 

�إن لديها حافز�ً تكوينياً ت�س������اف �إليه عو�مل 

املوهبة وامللكة والفطرة؛ لتوؤمن �شبباً حقيقياً 

لتف�شري ح�شورها الفاعل عرب امتداد ع�شور 

دب العربي. الأ

ونت�شاءل: هل هنالك نقد خا�ص بالن�شاء، 

ونق������د خا�ص بالرجال؟ هل ميكننا اأن نحدد 

خ�ش������ائ�ص كل نوع، واأن ن�شع قواعد توافق 

أو ذاك، ونحدد قواعد  هذا النوع من النقد ا

النقد الن�ش������ائي بع������د اأن نالح������ظ الفوارق 

الطبيعية بني اجلن�ش������ني، ونفرت�ص اأن مزاج 

النقاد الذكور مييل اإىل ال�شجاعة بينما مييل 

مزاج الن�شاء اإىل العتدال والنظام. اإن اجلمع 

أة اأمر يثري ال�ش������تغراب يف  بني النق������د واملرا

دب،  م�شطلح النقد الن�شائي. فال جن�ص لالأ

وهذا ماتوؤكده الكاتبة الفرن�ش������ية كري�شتيان 

دب جن�ص؟ قد  »هل ل������الأ
 )2( 

رو�ش������فون بقولها

اأجيب بثق������ة.. كال، ولكن هل لدينا التجربة 

نف�شها، وهل منلك التكوينات العقلية نف�شها 

والهواج�ص نف�شها«.

رمبا عنت كلمة ن�ش������ائي حتليل ن�ص من 

أة عرب الرتكي������ز على ماهو  وجهة نظر امل������را

مر يخلِّف  اجتماعي وح�ش������اري، وه������ذا الأ

النق������د، ويح�رصه يف املو�ش������وع؛ لذلك يجب 

عل������ى الناق������دة اأن تفكك الن�������ص الذكوري، 

وحت������رره من عقده با�ش������تخدام ممار�ش������ات 

نقدية جديدة.

اإذا قلن������ا اإن هنالك نقداً ن�ش������ائياً فهذا 

أننا جنمع ناقدات خمتلفات يف الروؤية  يعني ا
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�ش������لوب والجت������اه.  والفك������ر والأ

وليوجد  نقدي������ة،  مدار�ص  فثمة 

نق������د ن�ش������ائي؛ لذلك يج������ب اأن 

ي�ش������نف نقد املراأة يف اجتاه من 

الجتاه������ات النقدي������ة تع������رب من 

خالله ع������ن روؤيته������ا يف احلياة، 

وتتف������ق مع بع�ص النقاد، ولتتفق 

خر. والكالم نف�شه  مع بع�شهم الآ

دب الن�شائي. ينطبق على الأ

اأعتقد اأن كلمة نقد ن�ش������ائي 

تعني تقلياًل من قيمته، وت�شغرياً 

أة هو نقد يدر�ص  ل�شاأنه. فنقد املرا

أدبياً وفق عناوين وا�ش������حة،  أثراً ا ا

أما اإذا كان  ومع������امل نقدية معينة. ا

املق�ش������ود م������ن م�ش������طلح النقد 

ثار النقدية  الن�ش������ائي درا�ش������ة الآ

خ�شو�ش������ية  واإظهار  الن�ش������ائية، 

أة، واختالف روؤيتها فهو اأمر مقبول. وقد  املرا

ننظر اإىل امل�شطلح من زاوية اأخرى، فوجود 

م�ش������طلح نقد ن�ش������ائي يعني وج������ود ثنائية 

�ش������دية مكونة من نقد ذكوري ونقد ن�شائي. 

واإذا كان������ت هذه الثنائية �ش������دية فهي تعني 

أة  الندّي������ة. وهو اأمر يرفع من قيمة اإنتاج املرا

النقدي، وليعني احلط م������ن قدره. فبعودة 

 جند اأن مادة �شّد تعني 
)3(

اإىل ل�ش������ان العرب 

ن نف�شه. وبهذا  خالف ال�ش������يء وتعنيه يف الآ

املعنى يك������ون خطاب ال�ش������دية هو خطاب 

أة  نوثة. فقد اآن للمرا القرين مايعني تثمني الأ

اأن تعرب من خالل الن�شق الكتابي عن رغبتها 

يف احلري������ة، فال تقبل اأن يدمج ماتقدمه يف 

ا�شم واحد هو نقد ن�شائي كمن يجمع طيوراً 

لوان يف قف�ص واحد اإل  �شكال والأ خمتلفة الأ

اإذا فه������م من منطلق الثنائية ال�ش������دية التي 

دب جن�ص،  تعن������ي الندية والتماثل. فلي�ص لالأ

ن�شانية خريطة. وبناًء على  ولي�ص للم�شاعر الإ

أو نقد  ذلك لن�ش������مِّ هذا النقد نقداً ن�شائياً، ا

أو نقد الن�شو�ص الناعمة.  ظافر الطويلة، ا الأ

أة واأدب  فالتق�شيمات م�شتمرة حول اأدب املرا
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مر امله������م اأن يفهم املعنى  الرج������ل. ويبقى الأ

امل�شترت وراء امل�شطلح ل اأن ينظر اإليه نظرة 

ده�ش������ة واحتفاء كمن يحتف������ي بطفل ينطق 

بكلمة جديدة.

قرار بالندي������ة بني الناقد والناقدة  اإن الإ

يت�ش������من اإق������راراً بالخت������الف، لك������ن هذا 

الختالف ليعني تف�شياًل جلانب على اآخر، 

ول متيزاً فنياً جلانب على اآخر.

العالقة بني املراأة والرواية

أة عالق������ة بال�رصد، فال�������رصد مهارة  للمرا

ن�شوية، والرواية الن�شوية تطوير لهذه املهارة. 

وبعودة �رصيعة اإىل التاريخ جند مهارة �شهرزاد 

يف ال�������رصد. فقد احتالت بال�رصد على املوت، 

وانت�رصت علي������ه، ويف الع�رص احلايل حتتال 

أة بال�������رصد على �ش������لطة الرجل الفحل،  املرا

أة  فرمبا كانت الرواي������ة اأكرث اإبرازاً لدور املرا

ول يف حركة  و�ش������وتها. وهي اخلط������اب الأ

دبي يف القرن الع�رصين. ورمبا نتج  بداع الأ الإ

أة بنقد الرواية من اخل�شو�ش������ية  اهتمام املرا

أة بالرواية. فقد كانت  املوجودة يف عالقة املرا

. من هنا 
)4(

أة �ش������باقة اإىل كتاب������ة الرواية  املرا

أة فعالة يف مقاربة الرواية نقدياً،  كان������ت املرا

ومقاربة ال�رصديات عموماً.

تع������ّد الرواي������ة العربية الن�ش������وية فاحتة 

حقيقي������ة للنقد الن�ش������وي؛ لذلك جند اأغلب 

الدرا�ش������ات النقدية الن�ش������وية ق������د حققت 

ح�شورها يف جمال نقد الرواية، فلم تقرتب 

الناقدة م������ن الن�ص احلواري )امل�رصحي(، اأو 

من الن�ص ال�ش������عري الذي يقوم على اأحادية 

اللغ������ة كما فعلت مع الرواي������ة. ففي الرواية 

�ش������وات وال������روؤى؛ لذلك  تتجل������ى تعددية الأ

انفتح النقد الن�شائي على ال�رصديات احلافلة 

بال�ش������وت الن�شوي اخلا�ص، فُوِجَد كمٌّ نقدي 

من جهة، وكمٌّ اأدبي معرب عن اإ�شكالية معاناة 

أة، وبحثها عن امل�شاواة بالرجل يف احلياة  املرا

أة عن الرجل  من جهة اأخرى. اإن اختالف املرا

يعن������ي وجود كتابة خمتلفة عن كتابة الرجل. 

أة  أنتجته املرا وهدف هذا البحث درا�ش������ة ما ا

على م�ش������توى نقد الرواية بو�شفها م�شهمة 

يف �ش������ياغة ثقافة معينة، وجماليات جديدة 

عل������ى م�ش������توى الكتابة النقدي������ة. فثمة نقد 

واأكادمي������ي، وانطباعي،  روائ������ي �ش������حفي، 

ومنهجي ا�شتطاع اأن يحافظ على توازنه مع 

النقد الذكوري من جهة، والتحامه بق�ش������ايا 

الواقع من خالل العالق������ة املتينة بني ذاتية 

أة  أة وواقعها يف الع������امل. لقد حظيت املرا املرا

أة  باأهمية خا�ش������ة يف النق������د الروائي. فاملرا

�شخ�ش������ية حمورية يف الرواية العربية، وهي 

أنتجت كم������اً لباأ�ص به من الروايات،  روائية ا

أي�شاً ناقدة ا�ش������تطاعت اأن تتغلغل يف  وهي ا

أو�شع  أة، وتنطلق منها اإىل ق�شايا ا نف�شية املرا

واأعمق.
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خ�ضو�ضية النقد الروائي الن�ضائي 

لن�شتطيع الكالم على نقد روائي ن�شائي 

مهم قبل مرحلة قريبة. فالثقافة التنظريية 

مل تظهر نتائجها قبل فرتة ق�ش������رية يف نقدنا 

العربي.

أة الروايَة كامنة  تبدو خ�شو�شية نقد املرا

أة،  يف النتب������اه لالختالفات بني الرجل واملرا

أة.   وهنا يكون اللتفات اإىل خ�شو�شيات املرا

فاملراأة خمتلفة عن الرجل نف�ش������ياً وج�شدياً 

واجتماعياً وثقافياً؛ لذلك اختلفت همومها، 

واختلف������ت نظرتها اإىل العم������ل الروائي. من 

هذا املنطلق اهتمت بع�ص الدرا�شات النقدية 

أة مع  بح�رص الكتابة الن�ش������وية يف معركة املرا

الرجل يف جمتمع �رصقي.

أة بو�ش������فها ناقدة رف�ش������ت اأن  اإن امل������را

تكون خ�شو�ش������ية كتابتها حم�شورة يف ج�شد 

أة اإىل ج�ش������د  أة، رف�ش������ت اخت������زال املرا املرا

نها اآمنت باإن�ش������انيتها املتكونة من  فق������ط؛ لأ

أنوثتها،  أنها ركزت على ا ج�شد وروح. �شحيح ا

نوثة يف املجتمع الذكوري  ونقد م�شكالت الأ

لكنها انطلقت اإىل الهم العام وناق�ش������ته، ومل 

أة  تقلّ�ص هّمها يف احلديث عن م�شكالت املرا

فق������ط. فقد ركز النقد الن�ش������ائي على اإبراز 

دب الن�ش������ائي بو�ش������فه متثياًل لعامل  هوية الأ

أة ج�ش������دياً وثقافياً ونف�ش������ياً. ون�شتطيع  املرا

القول: مل تتحدد للكتابة الن�شائية خ�شو�شية 

أو روائية، وتبقى  أة ناقدة ا اأكرث من كون امل������را

اخل�شو�ش������ية داخل هذه الكتابة، ومل توجد 

مقاربة للكتابة النقدية الن�ش������ائية من خالل 

الن�شو�ص ب�شكل تطبيقي، ولكن ذلك لمينع 

اأن تكون للكتابة الن�شائية خ�شو�شية جمالية 

أة الناقدة  تتحقق من خالل �شخ�ش������ية امل������را

املختلفة عن �شخ�شية الرجل.

لي�شتطيع الناقد الروائي تلم�ص النواحي 

أة الروائية، فياأتي  الدقيقة يف نف�ش������ية امل������را

حكمه يف اأحي������ان تع�ش������فياً، فالناقد جورج 

طرابي�شي - على �شبيل املثال -  يجرد ثالث 

أيام معه«  رواي������ات من القيمة الفنية ه������ي »ا

لكوليت خ������وري، و »لن منوت غ������داً« لليلى 

لهة املم�ش������وخة«  أنا اأحيا والآ ع�ش������ريان، و »ا

لليل������ى بعلبك������ي ف������ريى اأن ال�ش������عف الفني 

يهيم������ن على هذه الرواي������ات، وعلى الرواية 

الن�ش������ائية العربي������ة، ويتجلى هذا ال�ش������عف 

لفاظ عند ليلى بعلبكي،  أيه يف �شجيج الأ برا

والعتماد على عامل ال�ش������دفة لدى كوليت 

أيام معه، و�ش������يطرة النزع������ة التجريدية  يف ا

التعميمية والأخالقية لدى ليلى ع�شريان يف 

)لن منوت غداً(، وي�شتغرب مع هذا ال�شعف 

اخلط������ري كيف تقب������ل دور الن�������رص على ن�رص 

.
)5(

الرواية الن�شائية 

واحل������ق اأن درا�ش������ة الناق������دة رواي������ات 

الروائيات الن�ش������اء تختل������ف من حيث النظر 

اإىل ال�شخ�شية، وامل�شكلة املحورية، وخطاب 

ال�شخ�شيات، وعالقتها مع بع�شها بع�شاً..
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املنهج النقدي لدى بثينة �ضعبان:

تعد بثينة �شعبان من الناقدات املتميزات 

على ال�ش������احة ال�ش������ورية والعربية يف كتابها 

)مئة ع������ام من الرواي������ة الن�ش������ائية العربية 

1899-1999(، فقد قدمت يف هذه الدرا�شة 

النقدية ت�ش������عة ف�شول، انطلقت يف درا�شتها 

من فكرة النقد الن�شائي الذي يتحدد يف »اأن 

الرجال والن�ش������اء يكتبون ب�شكل خمتلف حتى 

 
)6(

لو كانوا يكتبون باللغة نف�شها«. 

ب������داأت بداية حما�ش������ية، فق������راأت نتاج 

املكان������ة  اأن  وراأت  العربي������ات،  الروائي������ات 

دب ناجتة  الدونية التي ن�ش������بت اإليهن يف الأ

م������ن جه������ل النق������اد، اأو متييزهم، ودر�ش������ت 

الروايات الن�ش������ائية من������ذ اأول رواية كتبت، 

ولعلها قد تفردت بهذه الدرا�شة، فلم ت�شدر 

درا�شة نقدية تناولت الروايات الن�شائية منذ 

ن�شاأتها حتى الوقت احلايل، ولول جهود هذه 

نتاج الروائي الن�شائي  الناقدة لكان م�شري الإ

قد لقى م�ش������ري �شعر الن�ش������اء يف الع�شور 

دبية القدمية. الأ

لقد حر�شت بثينة �شعبان على التاأ�شي�ص 

للكتابة الن�شائية بطريقة منهجية، وباأ�شلوب 

علمي واٍع معمق، واأكدت اأن اأول رواية عربية 

هي رواية ن�شائية لزينب فواز، ولي�شت رواية 

ح�شني هيكل )زينب(، فتحدت هذه املقولة، 

أثبتت ما يخالفها باأ�شلوب ل يدانيه ال�شك،  وا

فاأكدت اأن الن�ش������اء هن اللواتي لهن ال�ش������بق 

دب  دب������ي يف الأ يف تاأ�ش������ي�ص ه������ذا النوع الأ

)7(
العربي.

يحمد للناقدة ه������ذا اجلهد الذي بذلته 

يف جم������ع مادتها النقدي������ة ونقدها، لكنها مل 

تنتبه اإىل نقطة مهمة هي اجلانب الفني يف 

الرواي������ة، فقد ُعدت رواي������ة زينب اأول رواية 

فنية عربية، ل اأول رواية عربية �شواءٌ اأكتبت 

أنثى. أم ا بقلم ذكر ا

أة الروائية قد دفعتها  اإن حما�ش������تها للمرا

أبداً من  اإىل مغالط������ة فنية – لكنه������ا لتقلل ا

قيم������ة اجله������د املب������ذول يف هذه الدرا�ش������ة 

– فتذه������ب اإىل حتدي املقول������ة الدارجة باأن 
أة هو عدم ارتقائه  �ش������بب اإهمال اأعمال املرا

اإىل م�ش������توى الهم الع������ام، وتثبت من خالل 

أة العربية  درا�ش������تها رواياٍت ن�ش������ائيًة اأن املرا

مغرو�ش������ة بعمق يف هموم وطنها وجمتمعها، 

فق������د ق������ادت املظاه������رات �ش������د الحتالل 

جنبي، و�ش������د تق�ش������يم فل�شطني، وحتدت  الأ

التقاليد التي تنتق�������ص من حقها وكرامتها، 

أة  عمال املرا وتثبت اأن �ش������بب هذه النظرة لأ

أة تختلف عن روؤية الرجل،  هو اأن روؤية امل������را

وحلوله املقرتحة. ومبا اأن الرجال ي�ش������كلون 

دب وال�شيا�ش������ة على حد  التي������ار العام يف الأ

�ش������واء مت جتاهل نظرة الن�شاء، ومواقفهن. 

وتربهن بلهجة حا�شمة يف الف�شل الثاين اأن 

أة يفوق اإ�شهام الرجل يف تاأ�شي�ص  اإ�ش������هام املرا

الرواية العربية وهي ترى اأن املراأة متيزت من 



خ�سائ�ص النقد الن�سائي

187 2010 �شـــــــــــــــباط     557 العــــــــــــــدد 

الرجل يف كتابة الرواية. فعلى �ش������بيل املثال 

دب  أنه الأ تعامَل الرجل مع اأدب احلرب على ا

حداث على خط النار، وتكلم  الذي ي�شف الأ

أة  على تفا�ش������يل املعارك والدم������اء، اأما املرا

ثار النف�ش������ية  أيه������ا – فقد كتبت عن الآ – برا
والجتماعية للحرب، وو�ش������فت تاأثريها يف 

أ�شلوب اأدب  ن�ش������انية، فو�ّشعت من ا النف�ص الإ

احلرب، وجعلته اأكرث ارتباطاً بحياة الن�ش������اء 

)8(
مبا فيها من حزن وفرح وت�شوه.

اتخذت الناقدة بثينة �شعبان من منهجي 

الزم������ن واملو�ش������وع دلياًل لت�ش������نيف مادتها 

ال�ش������خمة، وهدفت اإىل اإع������ادة التوازن يف 

جمال الرواي������ة العربية، فظه������رت يف لغتها 

الثق������ة بالنف�������ص، و وج������دت اأن الكاتبات يف 

ال�ش������بعينيات يكت������نب بثقة حم������اولت اإثبات 

)9(
أو امل�شاواة.  أو الت�شابه ا الذات ا

ويف احلقيق������ة حاول������ت اأن جتع������ل من 

زمة على  أة خطاباً متج������اوزاً الأ خطاب املرا

امل�ش������تويات كاف������ة، فهو خط������اب يتكلم على 

أة، وي�ش������عها يف موازنة مع الرجل  مطلق املرا

أنهما طرفان متقابالن. اإن من  أ�ش������ا�ص ا على ا

�شاأن الطرف الذي يرى نف�شه مهيمناً اأن ينتج 

خطاب������اً عن�رصياً، حتى يف خطاب امل�ش������اواة 

هنال������ك متايز بني طرفني. فطلب امل�ش������اواة 

بني طرفني يفرت�ص وج������ود طرف اأدنى من 

طرف، ويبدو الرجل هو املركز.

رمبا اأوقعتها لغتها احلما�ش������ية يف بع�ص 

املاآخذ، لكن تبقى هذه الدرا�شة النقدية على 

الرغم من ذلك اإ�شافة مهمة اإىل الدرا�شات 

النقدية.

ومما ل�شك فيه اأن الناقدة لتقيِّم اإبداع 

أة الروائي من حيث هو تقييم جن�ص من  املرا

أة حقها يف  كتب بل حت������اول اأن تعطي امل������را

جمال العم������ل الروائي. فالنظري������ة النقدية 

الن�ش������ائية تعنى بالتحليل الدقيق للن�شو�ص 

دبية من وجهة نظر ن�ش������ائية.. وكم حتتاج  الأ

مكتبتنا العربية اإىل كتاب نقدي مماثل يوؤرخ 

لرواي������ة الروائي������ني العرب من ن�ش������اأتها اإىل 

الوقت احلايل!! 

جتربة اإميان القا�ضي النقدية:

أة النقدية يف جمال نقد  متيزت جتربة املرا

الرواي������ة بتعددية املناه������ج النقدية بناًء على 

تعددي������ة الكتابة الن�ش������ائية، وعدم توحدها، 

فق������د »تفرقت بهن ال�ش������بل، ومل يلتقني على 

اإطار نظري موحد للكتابة الن�ش������ائية يجعل 

)10(
من املراأة حموراً له« 

ومتيزت جتربة اإميان القا�ش������ي النقدية 

يف كتابها )الرواية الن�شوية يف بالد ال�شام – 

ال�شمات النف�شية والفنية – 1985-1950(. 

وق������د جتاوزت التنظ������ري للكتابة الن�ش������ائية، 

وبداأت بالكالم على النقد الذي وجه للكتابة 

أيها – نقد مل يتتبع  الن�شائية عامة، وهو – برا

الرواية تتبع������اً دقيقاً، فق������د اتُّهمت الرواية 

بتمحورها ح������ول الذات، وباأنها نتاج عاطفة 
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أنثوية، وحتدد هدف درا�شة الرواية الن�شوية  ا

قائلة »فاإذا ما در�شنا الرواية الن�شوية اأمكننا 

اأن نتب������ني جانباً مهماً من الواقع الجتماعي 

)11(
أة«.  للمرا

اأما منهجها فيتمثل يف درا�ش������ة ال�شمات 

أة؛ لتكوين فهم اأف�ش������ل  النف�ش������ية لرواية املرا

أة ونظرتها لنف�ش������ها، وللرجل،  لرواي������ة امل������را

املتبادلة، ولقرتاحاتها اخلا�شة  ولعالقتهما 

يف كيفية رف�ص الواق������ع والثورة عليه. ومن 

العالقة بني املوقف النف�ش������ي واملوقف الفني 

تتكامل الدرا�شة.

وقد تناولت الرواية الن�ش������ائية من زاوية 

الندي������ة للرجل، فهي ترف�ص الواقع، وتتمرد 

عليه، فاإذا بهدف الرواية الن�شائية احلديث 

أة / الرجل وما ينتج منها فقط.  عن ثنائية املرا

أة  أة، فوجدتها يف املرا فر�ش������دت �ش������ورة املرا

 ور�شدت 
)12(

ال�شلفية، والنتقالية، واجلديدة

�ش������ورة الرجل فوجدتها يف الرجل ال�شلفي 

دب   وراأت اأن م�ش������طلح الأ
)13( 

والنه�ش������وي

الن�ش������وي يعني فيما يعنيه معاجلة م�شكالت 

 لكن اإذا و�شلت 
)14(

أة يف املجتمع الذكوري املرا

أة اإىل حال انتهت فيها م�ش������كالتها مع  امل������را

الرجل فما م�شري هذا امل�شطلح ؟!!

وقد متيزت درا�ش������تها با�ش������تيفاء درا�شة 

الن�شج الفني، ودرا�شة تقنيات العمل الفني 

مع الدرا�شة النف�شية. وحاولت اأن تنظر اإىل 

العم������ل نظرة مرتفعة ع������ن التحيز، فنظرت 

اإىل الروايات الن�شائية نظرة موحدة من دون 

التفريط بالعمل الفني، واإن اقت�شت الدرا�شة 

التفريق بني اجلانب الفني واجلانب النف�شي. 

ورمبا ي�شعر القارئ اأن الكاتبة ت�شور مناذج 

أة ت�شورتها �شلفاً، وا�شطرتها اإىل حتديد  للمرا

�شا�ص.  الف�شول على هذا الأ

أة  وقد جتل������ى اهتمامه������ا بتجرب������ة املرا

الروائي������ة، ومعاناتها، وال�ش������طهاد الالحق 

مر حمور  أيه������ا - هذا الأ به������ا، فقد ظل - برا

أة الروائية على الرغم من توجه  اهتمام املرا

الرواية الن�ش������ائية بعد النك�ش������ة اإىل معاجلة 

  فغدا الهتمام باملو�ش������وع 
)15(

الهم الع������ام.

الن�ش������ائي لديه������ا هو الظاه������رة والبارزة يف 

جميع الروايات املدرو�ش������ة فن������ادراً مايكون 

أة  بطل الرواية رجاًل.فهل يعقل األ تهتم املرا

حمورياً اإل بق�شيتها وبعالقتها بالرجل ؟!!

أق������در على  أة ا مما ل�ش������ك في������ه اأن املرا

أة من الرجل. فقد قالت �ش������يمون  فهم امل������را

دوبوفوار يوماً »نحن الن�شاء نعرف خرياً من 

ننا مرتبطات اجلذور  أة؛ لأ الرجال عامل امل������را

به، ونحن اأقدر على اإدراك مامعنى اأن يكون 

 
)16(

أة«  ن�شاين امرا الكائن الإ

أة هي املحور  وتوؤكد يف مكان اآخر اأن املرا

أنها كانت  ويبدو ا
 )17(

امله������م يف هذه الروايات 

املحور الوحيد يف هذه الدرا�ش������ة فقد تركز 

أة – كما  أة الروائية على هموم املرا جهد املرا
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راأت - وترك������ز جهد الناقدة  على البحث يف 

هذا الهم.

وق������د حاولت اأن تكون حيادية يف اإطالق 

: »وكان 
)18(

اأحكامها النقدي������ة فتقول مث������اًل

القارئ يقع على عدد كبري من امل�شاهد غري 

املقنعة، فيبدو الت�رصع والفتعال وا�ش������حني 

يف جت�شيد امل�شاهد، ور�شم اأفعال وانفعالت 

ال�شخ�ش������يات، وهن������اك اأح������داث مقحم������ة 

لتنبثق من ال�شياق الداخلي للن�ص، واأخرى 

مبهمة لي�شتطيع القارئ فهمها، ول يجد لها 

تف�شرياً«. 

أة  لكنه������ا تعود اإىل لغة النحي������از اإىل املرا

عم������ال املتفوقة  ف������رتى اأن هنال������ك بع�ص الأ

التي تدل على ن�شج كاتباتهن وقدرتهن على 

بداع على الرغم من املالحظات ال�شابقة  الإ

ب�شاأن الروايات ذات البنية التقليدية.

وقد وجدت اأن بع�ص الروائيات العربيات 

أ�شهمن يف دفع الرواية العربية نحو الن�شج،  ا

وال�شتواء، والتعبري عن واقع الوطن العربي 

احلاف������ل باملتغريات، والتعب������ري عن جمموعة 

 .
)19(

و�شاع ال�شعبة التي يعي�شها اإن�شانه  الأ

لك������ن الرواية الن�ش������ائية العربية عامة مل 

حتق������ق قفزة نوعية عالي������ة للرواية العربية، 

واإن كانت قد تقدمت يف م�ش������امينها وبع�ص 

اإجنازاته������ا اجلمالي������ة، فاإنه لي�������ص التقدم 

ال������كايف. ورمب������ا م�ش������ى وقت طوي������ل على 

الرواية الن�ش������ائية حتى تذهب عنها ال�ش������مة 

التي ت�ش������مها، ومتيزها من الرواية الذكرية، 

وه������و الهتمام باملو�ش������وع الن�ش������ائي. فهذا 

مر مرتبط بدرجة تطور املجتمع، وبلوغه  الأ

أة يف  مرحلة امل�شاواة احلقة بني الرجل واملرا

احلقوق واحلياة الجتماعية.

أنها اتخذت من ال�ش������كل  يحمد للناقدة ا

أ�شا�ش������اً لدرا�ش������ة  أو الدرا�ش������ة الفنية ا الفني ا

العمل الروائي، وق������د حاولت اأن تطبق هذه 

عم������ال الروائية الن�ش������ائية،  املقول������ة على الأ

ورمبا كان ات�ش������اع دائرة البحث يف الروايات 

وك������رثة ع������دد الروايات املدرو�ش������ة قد جعل 

حيان  الدرا�ش������ة الفنية مقت�شبة يف بع�ص الأ

على ح�ش������اب �رصد م�ش������مون الرواية. فقد 

أ�شارت مثاًل اإىل اأن الروائية �شحر خليفة قد  ا

ا�شتفادت من تقنية املونولوج والتداعي احلّر، 

وكذلك فعلت اإميلي ن�رص اهلل اإذ ا�شتخدمت 

 لكنها مل 
)20(

املونول������وج والتداعي والرت������داد

أثره يف  تو�ش������ح جمالية هذا ال�ش������تخدام، وا

بناء ال�شخ�شية الروائية، ويف العمل الروائي 

ب�شكل عام. ومن جهة ثانية اعرتفت الناقدة 

بخ�شو�شية الكتابة الن�شائية من جهة املحتوى 

أة يف املجتمع، واأن  الناجت من ا�ش������طهاد املرا

 
)21(

الكتابة الن�شائية ا�شطالح وقتي غري دائم

لكنها تتك������ىء يف اأفكارها هذه على مقولت 

النقد العربي العامة ومقولة ح�شام اخلطيب 

أبرز ماقال������ه يف هذا  ب�ش������كل خا�ص فم������ن ا

 »اإحلاح الرواية الن�شوية ال�شديد 
)22(

املجال: 
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أة  على معاجلة الو�شع النوعي اخلا�ص للمرا

منعزلً عن ق�شايا املجتمع، والقبول بامل�شري 

العام والكتفاء بالحتجاج ال�شلبي، وانطالق 

جميع الكاتبات من اإ�شكالية �رصورة امل�شاواة 

النظرية التام������ة يف احلقوق والواجبات بني 

أة«. الرجل واملرا

أة بلغة الرجل، وتعتمد  عندما تنقد امل������را

على ما اأتى به الرجل فاإن ذات الناقدة املوؤنثة 

أنوثتها. ون�ش������تطيع القول: كلما  تعمل �ش������د ا

أة باأنوثتها، واأ�رصت عليها ازدادت  كتبت املرا

قوة. وهذه م�ش������كلة يف ح������د ذاتها يعاجلها 

أة  أة واللغة. فاملرا د.الغذام������ي يف كتابه امل������را

تكتب بلغة ذكورية –هذا على م�شتوى اللغة- 

فهل ت�شتطيع ك�رص هذا القيد الذكوري؟ وهل 

بلغت ال������ذات املوؤنثة حلظة الوعي احلقيقي 

بذاتها وباأنوثته������ا يف مواجهة ذكورية اللغة، 

أة اأن    »وهل ت�شتطيع املرا
)23(

يقول الغذامي: 

تكتب ومتار�ص اللغة واللفظ فحل، وتظل مع 

أم يلزمها اأن ت�شرتجل  هذا حمتفظة باأنوثتها ا

لكي تكتب ومتار�ص لغة الرجل«. 

أة اإىل النقد، وقد كانت  لق������د خرجت املرا

أة  نَّ للمرا
أ هذه ال�شاحة حكراً على الرجال مع ا

دبية ال�شابقة.  دوراً ب�شيطاً فيه يف الع�شور الأ

أ،  ن تقرا أ، وتنقد تكون م�شطرة لأ فعندما تقرا

وتنقد ح�ش������ب �رصوط ماو�شعه النقاد؛ لذلك 

مل تبدع الناقدة اأمنوذجاً نقدياً خا�ش������اً بها، 

منوذج املوجود اأمامها اأمنوذج ذكوري. فالأ

اإن املعجم الن�ش������ائي ليختلف يف جوهره 

عن املعجم الذكوري، لكن يف املعجم الن�شوي 

يجتمع امل�ش������توى النفعايل والرمزي يف لغة 

الناق������دة ما يوؤدي اإىل تفاعل من نوع خا�ص. 

فتتك�شف الدوافع الداخلية الن�شائية وتنطلق 

يف �شورة خمتلفة عن الكتابة الذكورية.

الناق���دة هي���ام �ض���ويحي والرواي���ة 

الن�ضائية ال�ضورية:

مت الناقدة �شويحي درا�شة اأكادميية  قدَّ

عمال املغمورة وامل�ش������هورة  تناولت فيه������ا الأ

لروائيات �ش������وريات. فبذلت جهداً يف قراءة 

ه������ذه الرواي������ات، وراأت كغريه������ا اأن الرواية 

الن�ش������ائية ال�شورية تاأثرت بالتيارات الفكرية 

وال�شيا�ش������ية الت������ي كانت متوج بها ال�ش������احة 

ربع������ني من �ش������نة  العربي������ة يف ال�ش������نوات الأ

.)1985 – 1946(

يبدو جهد الناقدة د.�ش������ويحي �ش������بيهاً 

بجهد الناقدتني د.�شعبان والقا�شي من حيث 

جمع الروايات الن�ش������ائية يف درا�شة واحدة. 

فلم تدر�������ص هوؤلء الناقدات رواية ن�ش������ائية 

ل، ومل ي�ش������هنب يف الكالم على  ب�ش������كل مف�شّ

جماليات الرواية الفنية، فاأكرث الدرا�ش������ات 

النقدي������ة اعتم������دت عل������ى جم������ع الروايات 

الن�ش������ائية يف درا�شة واحدة، وكاأنهن يف هذه 

احلال يكر�ش������ن مفهوم اأدب ن�ش������ائي، واأدب 

ذكوري من دون اأن ي�شعرن.

�ش������كاًل  الناقدة لدرا�ش������تها  اأعطت  وقد 
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علمي������اً اأكادميي������اً، فق�ش������مت الدرا�ش������ة اإىل 

ف�شول، وحاولت األ يوؤثر اجتاهها ال�شيا�شي 

يف اأحكامها النقدية. فبع�ص النقاد اأخذتهم 

احلمية ال�شيا�شية، فاأقاموا مق�شلة للروايات 

آراوؤهن  عر�شوا عليها رقاب الالتي لتتوافق ا

أيه،  ومواقفه������ن ال�شيا�ش������ية مع موقف������ه ورا

دب ت�ش������نيفاً �شيا�شياً  وبع�ش������هم �ش������نف الأ

خر يف الختالف. أدبياً، فاألغى حق الآ لا

اأما الناقدة �ش������ويحي فق������د كانت اأقرب 

اإىل املو�ش������وعية، ابتع������دت ع������ن ا�ش������تعمال 

ن�شائية  عبارات املدح والذم ان�شياقاً وراء الإ

حكام  النفعالي������ة، وابتعاداً عن اإ�ش������دار الأ

النقدية والأخالقية على الروايات والروائيات 

يديولوجي والع�شبية  اعتماداً على النتماء الأ

ال�شيا�شية. فعندما تورد كلمات مثل طبقية، 

رجعية، ي�شارية  ت�شيق مدلولتها فتخت�رصها 

أو �شخ�ص. يف زمن اأو حدث ا

حكام  لكن درا�ش������تها اعتمدت عل������ى الأ

ح������كام املعيارية اجلاهزة،  النطباعي������ة، والأ

فق������د در�ش������ت الرواي������ات درا�ش������ة تاريخية 

أة، وعنت لها الرواية الن�شائية  م�شمونية جمزا

)24( 
أة. أية امرا رواية مكتوبة بقلم ا

أنها  أي�ش������اً ا وما يوؤخذ على هذه الناقدة ا

مل تتن������اول ماقي������ل عن تل������ك الروايات، وعن 

تل������ك الروائيات من حك������م نقدي، فلم تاأخذ 

أيها  حكماً نقدياً لغريها كي تناق�شه، وتبني را

فيه. وحني ت�شت�ش������هد براأي ناقد ما توافقه 

 ما يعني اأن اأقوال النقاد م�ش������لمات 
)25(

الراأي

لديها.

وم������ن اأمثلة اأحكامه������ا النقدية اجلاهزة 

قوله������ا اإن لغة الكاتبات ال�ش������وريات متيزت 

عامة بال�شاعرية واملو�شيقية ومل ت�شتثن واحدة 

)26( 
من الروائيات.

وراأت اأن نَف�������صَ الرجل طويل يف الكتابة 

أة ق�رَصُ  الروائية يف حني اأن �ش������مة كتابة املرا

دبي، والنقط������اع الفني ال�رصيع،  نََف�ش������ها الأ

وعدم ال�ش������تمرارية – با�ش������تثناء الروائيات 

املنتج������ات – ووجدت اأن ال�ش������بب يكمن يف 

أة اأفرغت يف ق�ش������ة واحدة نتاج  اأن كل ام������را

جتربته������ا م������ع واقع عا�ش������ته يف الداخل، ثم 

أو اأن حمدودية التجربة  توقفت عن العطاء، ا

ول  أة ومنطيته������ا عند اجليل الأ يف اأدب املرا

ديبة ت�ش������دُّ يف  م������ن الكاتبات تعود اإىل اأن الأ

وجهها دروب التجربة املفتوحة اأمام الرجل، 

أنه اأدب مل ين�شج  أدبها على ا ونظرة النقد اإىل ا

)27(
بعد. 

واحلقيقة اأن ال�شبب ليكمن فيما اأوردت 

م������ن دوافع، بل يكمن يف كونه������ا راأت اأن كل 

حماولة لكتابة الرواية هي رواية فنية اأدرجتها 

�شمن درا�ش������تها، فبع�ص الروايات املدرو�شة 

لحتمل م������ن القيمة الفنية ما يوؤهلها لتكون 

مادة �شاحلة للنقد.

وهاه������ي تناق�������ص نف�ش������ها فتق������ول اإن 

الروائيات ال�شوريات جنحن بف�شل موهبتهن، 



خ�سائ�ص النقد الن�سائي

1922010 �شـــــــــــــــباط     557 العــــــــــــــدد 

دب������ي والفني وحما�ش������تهن يف  وجهده������ن الأ

أدباً روائياً  أنف�ش������هن اأن يوجدن ا عالن عن ا الإ

)28(
ن�شائياً على درجة من الفن واجلمال.

وقد ات�ش������عت يف دائ������رة البحث وركزت 

م������ر الذي جعل  على م�ش������مون الروايات الأ

حتلي������ل اجلوانب الفني������ة يف كل رواية اأمراً 

م�ش������تحياًل. ومثال ذلك حتليل �شخ�ش������يات 

رواية كيان لكوليت خوري تقول: »فالتحليل 

لهذه احل������ركات معاي�ص حلركتهم ومواقفهم 

و�ش������لوكاتهم؛ لذل������ك هم رم������وز ملعان كربى، 

والر�ش������د فيها ر�ش������د و�ش������في من الداخل 

 )29(
واخلارج على ال�شواء«.

حاطة  لقد حاول������ت الناقدة جاه������دة الإ

بالروايات الن�ش������وية يف الفرتة التي حددتها، 

فت بروايات غ������ري معروفة، وحاولت اأن  فعرَّ

تكون حيادية يف اإطالق اأحكامها، فتحدثت 

وىل من حيث  عن �شلبيات روايات املرحلة الأ

افتقارها عنا�������رص التجديد يف بناء الرواية، 

واعتماده������ا �ش������كل �������رصد الر�ش������ائل، وعدم 

ا�شتفادتها من و�شائل الت�شوير الفني ب�شكل 

)30(
كاٍف 

ون�شتطيع اأن ن�شجل اأخرياً مالحظة حول 

النقد النطباعي الذي انتهجته د.�شويحي، 

ليات النقدية،  فهو نقد ي�ش������ري اإىل عوز يف الآ

ويهت������م بامل�ش������مون واملنحى الفك������ري على 

ح�شاب اجلانب الفني.

ناقدات الرواية: املكانة واملوقع:

حتتل الرواية مكان������ة مرموقة بني فنون 

دب العرب������ي املعا�رص، وم������ع ذلك ليزال  الأ

حج������م الدرا�ش������ات النقدية غري متنا�ش������ب 

واملكانة الت������ي حتتلها، ولعل مكانة ال�ش������عر 

العالية يف نفو�������ص العرب  قد جعلت اأغلبية 

النق������اد يوجهون اأقالمه������م اإليه؛ لذلك جند 

اأن من ي�ش������ري يف نقد الرواية يجد �ش������عوبة 

تكمن يف حجم املادة النقدية التي �شتخ�شع 

للدرا�ش������ة والتقومي. كم������ا اأن اأغلب ناقدات 

الرواي������ة ي�ش������تمددن نظراته������ن النقدية من 

مناه������ج نقدية متنوعة، فلكل ناقدة ثقافتها، 

وطريقة �شعورها بحاجات ع�رصها وجمتمعها 

واإدراكها مدى التطور الذي طراأ على عقلية 

مة. الأ

ونلم�������ص لدى ناق������دات الرواية رغبة يف 

التجدي������د. ويف احلقيق������ة اإن التجدي������د يف 

النقد الن�ش������ائي جتديد ينبع من داخل النقد 

أة. لك������ن هذا النقد  وم������ن داخل خطاب املرا

بحاجة اإىل جهود اأكرب فما تزال الدرا�ش������ات 

النقدية الذكورية اأكرث حجماً من الدرا�شات 

)31(
الن�شوية.

لعلَّ النقد الن�شائي جاء لريفع من منزلة 

أة يف املجتمع بو�ش������فها روائية وناقدة.  امل������را

أة يف نقدها على  ف������ال عجب يف تركيز امل������را

م�ش������كالتها، وبذلك ي�ش������بح النقد الن�شائي 

أة يف املجتمع  ت�ش������ويراً حلقيقة وجود امل������را
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العربي، الغاية منه لي�ص فقط اإعادة العتبار 

بداع الن�شائي، بل تتجلى  الغاية يف البحث  لالإ

نوثة  أة وعالمات الأ عن خ�شو�ش������ية نتاج املرا

فيه؛ لتمييزها من عالمات الذكورة.

وبعيداً عن امل�شطلحات التي تعيق حرية 

بداع، وحتا�رص مفهوم الكتابة لن�ش������تطيع  الإ

اإنكار اإنتاج نقدي ن�ش������ائي ي�ش������تحق التنويه 

والدرا�شة. وكم نحن بحاجة اإىل روؤى نقدية 

ب������داع. فاجلمال ليرى  وا�ش������حة وحرية لالإ

بع������ني واحدة، والغر�ص من النقد الن�ش������ائي 

حتقيق الهدف من هذا النقد. وقد اأح�شنت 

حداث والتطلع  ناقداتنا قراءة جمري������ات الأ

�ش������هام يف الفعل الثقايف،  ب�شورة فعالة؛ لالإ

نتاج الفكري. والإ

كما اأح�ش������نت ناقداتنا قراءة الن�شو�ص 

تاح������ة روؤية ما مل ير، وبذلك اأقامت عالقة  لإ

متجددة مع الواقع، وروحاً متطلعة، ورغبت 

يف اخلروج من القوقعة الفكرية.

ورمبا كان م������ن املفيد يف ه������ذا امليدان 

اإن�ش������اء دورية �شهرية تعنى بالكتابة الن�شائية 

)رواية ونقداً( وتعّرف بالروائيات والناقدات 

املعروفات واملغمورات والنا�شئات.

لي�ص للنقد الن�شائي احلايل كيان حمدود 

ومالم������ح ثابتة، لك������ن يف جه������ود الناقدات 

الروائيات ما يب�رص بهذا الكيان يف امل�شتقبل 

القريب. فف������ي جمال الرواية جن������د اأعمالً 

أنثوية عالية امل�ش������توى من �ش������اأنها اأن تعالج  ا

م�شكالت املجتمع وق�شاياه باقتدار. ومن ثم 

مر لوجود نقد ن�ش������ائي عربي  ميهد هذا الأ

ر�شني.

يف املا�ش������ي هدفت املبدعات اإىل حتقيق 

ن الفحولة هي الغاية  الت�شاوي مع الفحول؛ لأ

�ش������مى اإبداعياً، واليوم ت�شعى الناقدة اإىل  الأ

حتقيق التكامل ب�ش������مانة الختالف وتاأكيد 

احل�شور.

اإن ثم������ة مناهج نقدية ن�ش������وية لمنهجاً 

واح������داً، وكتابات ن�ش������ائية لكتاب������ة واحدة، 

والنقد -يف النهاية- نقد، وهو فعل اإن�شاين، 

بداع لجن�ص  املعيار الوحيد ال������ذي مييزه الإ

املبدع.

 خامت���������ة

أة النقدي غائباً، ومن  - كان خطاب املرا

ح�شوره الذي حل حمل الغياب تظهر اأهميته، 

وهو نقد مكمل لنقد الرجل، ولي�ص مناق�شاً 

له، ملتحم مع ق�ش������ايا الواق������ع. لكنه يعاين 

أة  �شيئاً من التهكمية، ويحتاج اإىل �شوت املرا

الن������اجت من التجربة حتى يت�ش������نى للرجل اأن 

ي�شمعه. ففي النقد الن�شائي كتابات ن�شائية 

أنارت مواهبهن النقدية  نا�شجة من ن�ش������اء ا

كادميية. الدرا�شة الأ

- النقد الن�شائي نقد متاأثر، ميّر مبرحلة 

جتريبية، ليزال كثري من النقاد يعّده طارئاً 

لغوياً. فقد تر�ش������خت تقاليد النقد ح�ش������ب 

اأعراف الفحولة والذكورة، ووجدت الناقدة 
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نف�شها اأمام ناقد رجل، عليها اأن تثبت ذاتها 

اأمامه، ولكن ح�شب النموذج الذكوري، وبناًء 

أنن������ا نتوقع دائماً  عليه. وتعن������ي التجريبية ا

وجود اإ�ش������افات لدى الناقدة. فما من نقد 

يقول كل �ش������يء، ويت�ش������ع لكل �شيء. وبذلك 

تاأتي لغة النقد م�شحونة بحب الكت�شاف.

- يحتاج م�ش������طلح النقد الن�ش������ائي اإىل 

اإعادة نظر. فكلمة ن�ش������ائي تعني اأن لوجود 

لتماي������ز بني ناقدة واأخرى، فهذا امل�ش������طلح 

يتقرر على العموم. فثمة مغايرة بني خطاب 

نوثة. وق������د ظل النقد  الذك������ورة وخطاب الأ

الذكوري طاغياً فرتة طويلة حتى مدة قريبة، 

والنقد الن�ش������ائي حا�رص بغ������ريه؛ لذلك ياأتي 

اخلطاب الن�شائي هادفاً اإىل حتقيق التكامل 

ب�شمانة الختالف.

- وقد ركزت اأغلب ناقدات الرواية على 

بداع اإبداع  نقد هذا امل�شطلح ووجدن اأن الإ

أة. اإن  أم امرا �ش������واء اأكان �ش������ادراً من رج������ل ا

النقد الن�شوي نقد ملتزم يرف�ص التمييز بني 

اجلن�ش������ني، لكن احلديث عن النقد الن�شائي 

هو متييز وا�شح بينهما. 

- اخت������ارت الناقدة اخلط������اب ال�رصدي؛ 

�ش������وات املتعددة،  نه اأقدر على ك�ش������ف الأ لأ

واأقرب اإىل اإي�ش������اح معامل الختالف والتبدل 

والتنوع.

- تختلف املراأة يف جمال نقد الرواية عن 

الرجل الناق������د، ولها احلق يف اأن تدافع عن 

حق الختالف هذا، وت�شهم يف تعزيز ن�شاط 

القراءة النقدية.

- من الناقدات م������ن امتلكت لغة جتمع 

الناحي������ة الوظيفية واجلمالية. فيكون النقد 

ن نف�ش������ه. ومنهن من  مفيداً وممتع������اً يف الآ

تغلب املو�ش������وعية على نقده������ا، ومنهن من 

حكام  أنتج������ت نق������داً تاأثرياً تطغى علي������ه الأ ا

النفعالية.

أة الروائي التقط  أدَب املرا أة ا - نقد امل������را

أة فقط.  الزوايا التي تلتف������ت اإليها عني املرا

ديبة �شخ�ش������ياِتها  أة الأ فق������د اأعط������ت امل������را

الن�شائيَةََ مثالية رفيعة، فا�شطدمن بالواقع.

- مالت لغة بع�ص الناقدات اإىل ال�شعرية 

اأحياناً، وتعاطفت مع املادة املنقودة، وهربت 

بع�ص الناقدات من النق������د املجامل. ورمبا 

وجدنا �ش������يئاً من هذا النقد ل������دى ناقدات 

ديبة وداد  وىل مثل الناق������دة والأ املرحل������ة الأ

ديب د.   فحني در�شت نتاج الأ
)32(

�ش������كاكيني 

كاظم داغ�ش������تاين اأديب ال�ش������رية بدا نقدها 

تاأثري������اً انطباعياً اإن�ش������ائياً متعاطفاً، ولغتها 

يجابيات، وتبتعد  متيل اإىل التحدث ع������ن الإ

عن لغة النقد العلمي.

- اعتقدت بع�ص الناقدات الن�شويات اأن 

أة،  مهمة النقد الن�ش������ائي عر�ص م�شكلة املرا

ون�ش������ني اأن هذا املو�ش������وع لي�ص حكراً على 

أة. فقد عاجل������ه النقاد بكم اأكرب. فظهر  املرا
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لديهم الهم الن�شائي هماً حمورياً تدور حوله 

الرواية والنقد الن�شويني.

- جملت بع�ص ناقدات الرواية الروايات 

الن�شوية يف درا�شة واحدة. فكر�شن م�شطلح 

دب الن�شائي من دون اأن ي�شعرن، وقلة من  الأ

لن  الناقدات اأخذن رواية ن�شائية واحدة وف�شّ

القول فيها.

- تواجه ناقدات الرواية، والنقد الروائي 

دوات املعرفية،  عام������ة م�ش������كالت منه������ا: الأ

والطالع عل������ى املناهج احلديث������ة النقدية، 

وق�رص الن�شو�ص العربية مل�شطلحات غريبة 

عن ثقافتن������ا. كما اأن مفه������وم النقد ليزال 

غائماً بني املجاملة والنقد العلمي.

- لن تكون نتائج اخلطاب الن�شائي جمدية 

دبية ذاتها؛  عمال الأ اإل اإذا اأوىل عنايته اإىل الأ

ب������داع والنقد. فتكمن  كي تت�ش������ع جدلية الإ

جدوى النقد يف ثنائي������ة تكاملية هي ثنائية 

النقد ونقد النقد.

اأخرياً: اإن نقد الرواية، والنقد التطبيقي 

أ�ش������ا�ص حول نظرية نقدية  يعاين عدم وجود ا

عربية متكاملة تنبعث من خ�شو�شية الن�ص، 

وتعرب عن روحه. ولن������زال نقتب�ص من الزاد 

الفكري الغربي، وامل�ش������كلة اأن نبقى يف اإطار 

أبد الدهر. القتبا�ص ا
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مرباطورّيات وزوالها من اهتمامات اخلا�ّص������ة ن�صيباً  ا�ص������تحاَذ ن�ص������وء الإ

جّماً، واملق�ص������ود باخلا�ّصة جمع العلماء يف �ص������ّتى امليادين املهتّمة بالّظاهرة 

أّما العاّمة فقد َعُظَم لديهم الّت�ص������اوؤل عن عوامل ن�صوئها بعد  مرباطورّية. ا الإ

أّن عموم النا�س ن�ص������اأت  وىل: ا م������ا حّل بالعراق ما نعرف، ويف ذاك عربتان، الأ

دراك ما يح�ص������بونه �رّساً كبرياً جعل من اأمريكا قّوًة ل ت�صاهى،  لديهم لهفٌة لإ

أّن  رغب������ًة منهم يف مقارعتها، اأي م������ن باب اعرْف عدّوَك! والع������ربة الّثانية: ا

اأهّمّي������ة وخطورة ما يثريه املثّقف������ون والعلماء ل يُدَرك عن������د العموم اإل بعد 

كاتب �شوري.

العمل الفني: الفنان جورج ع�شي.

❁

ò

يف العّلة الّثقافيّة لن�شوء 

مريكّية مرباطورّية الأ الإ

❁
ح�سان حممد حممود
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آثاره م�ؤذيًة حلياتهم،  �أن يتجلّى لهم، وتظهر �

آنذ�ك ي�س������طّرون ملعرفة ما خّرب ��ستقر�ر  �

�أح��لهم بني طّيات ما �أهمل�ه من ِفَكٍر قالها 

�خلا�ّسة.

و�إن حتّري������َت ع������ن و�ج������د �لفج�������ة بني 

لة  �لعاّمة و�خلا�ّسة؛ ل�جدتَُه يف �سعِف �ل�سّ

بينهما، وهذ� عائٌد �إىل ك�س������ٍل �أ�سابهما معاً، 

فذو �لعلم ُمنغم�ٌس بعلمه وذو �جلهل م�سغ�ٌل 

بق�ته وكفافه. ول�ست ممن يرجت�ن رفع هذ� 

أو �إنز�ل ع������امٍل �إىل درٍك ال  �إىل مرتب������ة ذ�ك �

نرت�سيه، ومن �أجل �جتياز و�ٍد يق�سي �ملنطق 

أ�سهل من  �إن�س������اء ج�رٍس بينهما، فذلك �أ�رسع و�

أّي خياٍر �س��ه.  �

م������ر فينا كاأمر �لّطبي������ب و�ملري�س، ال  �الأ

نطلب �أن ي�س������ر �جلميع �أطّب������اء؛ و�إمنا كّل 

�حلّق و�لّرجاحة يف �ل�ّسعي لي�س�غ �لّطبيب 

ن�س������يحًة ي�سرة �لفهم، ويف �إقناع �لعاّمة من 

خذ  أّوالً ومن ثّم �الأ طّباء ب�س������ماعها � غ������ر �الأ

أو� بعل������م �لّطبيب ردحاً كان��  بها. ال �أن يهز�

فيه �أ�سّحاء، حّتى �إذ� ما فتك �ملر�س بالبدن 

أنف�سهم قد �سارع�� �إليه عالجاً وفهماً  وجدو� �

ملا �أ�س������ابهم، و��ستدر�ر�ً لتلك �لّن�سيحة �لتي 

أّن ر�بطًة  همال، ول� � كان ن�س������يبها منهم �الإ

قامت بينهم وبني �لّطبيب الجتنب�� ُم�سّببات 

أو بع�ساً و�رتاح�� من عناء �لّد�ء  �ملر�س كاًل �

وكلفة �ال�ست�سفاء.

يف الّروائز: 

مرباطورّية حقباٍت  الإ الّظاه������رة  لزمِت 

طويلًة من تاريخ الب�رصّية، وكان م�شلكها الّرئي�ص 

را�شي احتاللً  ع�شكرّياً، وو�ش������يلتها ك�شُب الأ

أ�ش������مالّية على  أّنها يف احلقبة الرا بالقّوة، اإل ا

اختالف مراحلها ارت������دت طابعاً ممّيزاً من 

أ�شمايّل  التبّدل ات�شاقاً مع حتّولت الّنظام الرا

أ�شاليب ودرجات  وجتديداته لنف�شه، وتباينت ا

تكييف املجتمعات امللحقة مب�شالح راأ�ص املال 

 تبعاً للحال������ة الّتاريخّية التي مرَّ بها، 
ّ
العاملي

مرباطوريِّ  وتعّددْت م�شالك ب�شط الّنفوذ الإ

ومل تعد قا�رصًة على اجليو�ص.

اأي�شاً �شاحَب تعّمَق تركيز ومتركز راأ�ص 

مرباطورّيات،  املال اخت�ش������اٌر متتاٍل لعدد الإ

ويف حالة راأ�ص املال املايلِّ الّراهنة مل يبَق يف 

العامل �ش������وى اإمرباطورّية واحدة، هي املاثلة 

مرباطورّية رمبا  ن، والّظاه������رة الإ اأمامنا الآ

أ�شمالّية وان�شجاماً  تكون اأكرث الت�ش������اقاً بالرا

م������ع ماهّيتها وخ�شائ�ش������ها مقارن������ًة بنظم 

ّن )النزعة  أ�ش������مالّية لأ اإنتاٍج اأخرى ما قبل را

أ�ش������مايّل  الكوني������ة التي جتلّى بها النظام الرا

منذ ن�ش������اأته، والتي ات�ش������مت ب�شمة »التوازن 

أبواب الثورة ال�ش������ناعية  أ�ش������مايّل« على ا الرا

وبعده������ا مل تكن تخفي اأن قي������ام هذه الثورة 

ول  كان اإيذاناً بانق�ش������ام العامل اإىل عاملني:الأ

ينت������ج ال�ش������لع ال�ش������ناعية بوف������رة.. والثاين 

لية  ولية الالزمة لل�ش������ناعة الآ ينتج املواد الأ
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نتاج ال�ش������ناعي،  أ�ش������واقه لفائ�ص الإ ويفتح ا

أ�ش������مايّل املزعوم فيما  ولهذا فاإن التوازن الرا

نتاج« يف املركز كان  نتاج يبادل بالإ يخ�ص »الإ

نتاج يفتح لنف�شه  يختفي حتت حقيقة اأن »الإ

طراف، ول�شك  بنف�شه منافذ ت�رصيفه« يف الأ

باأن الفكر ل يكفي لن�رص جحافل ال�ش������ناعة 

يف كّل مكان ولب������د لن�رصها من اتخاذ طرق 

عملية اأخرى تنطوي فيما تنطوي عليه على 

مرين التاليني: الأ

�شواق اخلارجّية مفتوحة..  بقاء الأ  -1

فكان ال�ش������تعمار الع�ش������كرّي املبا�رص، وكان 

أ�شمالّية قيام ال�شتعمار  ذلك يعني يف لغة الرا

بخلق اإمكاني������ات اإنتاجية »كافية« يف »املكان 

خر« ل�شالح املركز. الآ

الث������ورة  قي������ام  اإمكاني������ات  قت������ل   -2

خر« واحليلولة  ال�شناعية يف ذلك »املكان الآ

دون نق������ل �������رصوط التكنولوجي������ا املتقدم������ة 

اإلي������ه »قت������ل اإمكانيات التنمي������ة والتطور يف 

.
)1(

طراف«( الأ

ما الذي جعل من الواليات املّتحدة  

)�(
مريكّية  اإمراطورّيًة؟  االأ

أوروب������ة برغ������م وحدتها   ت�ش������تطع ا
ْ
- مِلَ ملَ 

 ،
ّ
القت�شادّية وتكوين نواة احتادها ال�ّشيا�شي

اأن تكون اإمرباطورّية؟

 
ّ
- ملاذا تعجز اليابان برغم تقّدمها التقني

عن اإحياء اإمرباطورّيتها؟

امل�������رصوع  ف�ش������ل  يف  ال�ّش������بب  م������ا    -

 املعرّب عنه بالّتجربة 
ّ
مرباطورّي الرو�ش������ي الإ

ال�شوفييتّية؟

مرباطورّي  - ما الذي دحر امل�������رصوع الإ

ملايّن الهتلرّي؟ الأ

- هل ت�شتطيع ال�شني اأن تُ�شّيد م�رصوعها 

مرباطورّي؟ الإ

�ش������ئلة ال�ّش������ابقة تي�شري  ما ترمي اإليه الأ

و�ش������ول كّل مت�ش������ائٍل لبلورة اإجاب������ٍة جامعة 

اإنت������اج  أو اإع������ادة  ا اإنت������اج  مفاده������ا: يق������وم 

آٍن  مرباطورّية على المتالك املتزامن )يف ا الإ

أربعٍة  أو ن�شبيٍّ يف جوانَب ا واحٍد( لتفّوٍق مطلٍق ا

متّثل ركائزها، هي: القت�ش������اد وال�ّشيا�ش������ة 

والع�شكرة والتقنّية، جُتلّلها الّثقافة وتتداخل 



مريكّية مرباطوريّة الأ يف العّلة الّثقافيّة لن�شوء الإ

2002010 �شـــــــــــــــباط     557 العــــــــــــــدد 

������خور  ب������ني ثناياه������ا تداخ������ل املوج بني ال�شّ

لتُكاِملَها مع بع�شها، وحُتّر�َشها كي يوؤازر كلٌّ 

مرباطورّية، ولَئْن  خر خللق البنية الإ منها الآ

كان الّزم������ن بعداً رابعاً للك������ون؛ فاإّن الّثقافة 

خرى( بعٌد خام�ٌص  ربع الأ )اإ�شافًة للركائز الأ

مرباطورّية. للبنية الإ

ن  أّم������ا الّتفّوق املطلق؛ فمفه������وٌم مييل لأ ا

أ�ش������بابه  يك������ون نظرّي������اً، اإذ نادراً ما جتتمع ا

ّمٍة من الأمم، وه������و قد يتحّقق يف ظاهرٍة  لأ

مفردٍة وي�شتحيُل يف ميداٍن كامٍل، مثاًل: جتد 

مريكّية  متفّوقًة تقنّياً  الوليات املّتح������دة  الأ

على جميع دول العامل، وب�شكلٍّ اأخ�ّص يف جمال 

 ،
ٌّ
 ن�شبي

ُّ
 والف�شائي

ّ
الف�ش������اء، وتفّوقها الّتقني

ّن ثّم������ة اآخرين يف العامل لهم اإ�ش������هاماٌت يف  لأ

�صٍ  أّما على م�ش������توى خم�شّ هذين املجالني، ا

اأكرث يف التقنّية الف�شائّية ويف ظاهرٍة منفردٍة 

منه كا�شتك�ش������اف املّريخ؛ تراها متفّوقًة فيها 

تفّوقاً مطلقاً.

 يف جم������اٍل معنّيٍ لي�ص اإل 
ّ
والّتفّوق الكلّي

وزان الن�ش������بّية جلميع  جمموعاً ح�ش������ابّياً لالأ

الدول يف هذا املجال.

 يف حقٍل ما 
ّ
وملق������دار التف������ّوق الن�ش������بي

ّن������ه يعني  مرباط������ورّي لأ دوٌر يف الّت�ش������كّل الإ

ال�ش������تقالل اإزاء اخل������ارج يف ه������ذا احلقل 

وبالّتايل عجٌز للمناف�ش������ني عن البتزاز فيه، 

والعزُم يف مو�شٍع يرفُد مو�شعاً اآخر ذا وهٍن، 

خرى  ويُغّذي بفائ�ص ما يُنتج������ه املياديَن الأ

أو تراه   للدولة ا
ّ
التي يقلُّ فيها الوزن الن�ش������بي

دون م�ش������توى طموحاتها،كم������ا يوّفر فائ�َص 

القتدار الذي يغريها وي�ش������مح لها باخلروج 

فه لت�ش������تفيد من  اإىل ما وراء حدودها، فتُوظِّ

عائدات هيمنتها داخلّياً ولكي تلّبي متطلّباِت 

الّتو�ّشع خارجّياً.

مرباطورّي������ة اإل نزوع  وم������ا الّظاه������رة الإ

التمّدد خارج احل������دود، والّدولة مبا تظهره 

للخارج من باأ�ٍص اقت�شاديٍّ وع�شكريٍّ وتقنيٍّ 

تبن������ي مكانتها وموقعها لدي������ه، وما اخلارج 

أّما  مرباطورّية �ش������وى العامل كلّه، ا بالّن�شبة لالإ

�شائر الدول فمكانتها )نفوذها( قد ل تتعّدى 

ّنها ل متلك  أو نط������اق اإقليمه������ا لأ حدودها ا

فائ�ص الّنفوذ الالزم لتوظيفه يف طول العامل 

وعر�شه.

يبدو حمّقاً و�رصورّياً الّت�شاوؤل عن ظروف 

حيازة الوليات املّتحدة دون �ش������واها لتفّوٍق 

آنفاً، وكي ل نذهب  ن�شبيٍّ يف املجالِت املذكورة ا

�شارة اإىل  بعيداً عن لّب مو�شوعنا نكتفي بالإ

ال�شبب الّرئي�ص املتمّثل ببعدها اجلغرايّف عن 

براكني الّنزاعات العاملّية الكربى خالل القرن 

املن�رصم، فحربان عاملّيتان جرتا بعيداً عنها 

أرا�شيها �شظاياهما، ما جعلها بيئًة  ومل ت�شب ا

آمناً لكّل راغٍب  مواتيًة لال�شتثمار، ومق�شداً ا

موال الهاربة  بزيادة ثروته، ومالذاً لروؤو�ص الأ

 واأهوال 
ّ
مني خوفاً من انعدام ال�ش������تقرار الأ
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احل������روب وما متّخ�ص عنه������ا يف اأوروبة من 

دماٍر يف البنى التحتّية واملرافق العاّمة.

حّتى اإذا ما تبّدد غبار قنبلتي هريو�شيما 

وناغازاك������ي، وخمد اإثرهم������ا �رصام احلرب 

أربعَة اأخما�ِص  العاملّي������ة الّثانية؛ بان متلّكه������ا ا

، فتحّولْت عملتها  احتياطيِّ الّذه������ب العامليِّ

اإىل عمل������ٍة دولّيٍة تتهاف������ت عليها دول العامل، 

ّن اقتناءه������ا اقتناءٌ للّذهب. ونالت وحَدها  لأ

�ش������وات يف �ش������ندوق الّنقد  ُخم�������ص عدد الأ

وروبة )م�رصوع مار�ش������ال(  الدويّل، وتعّهدت لأ

مب�ش������اعدتها يف اإعمار م������ا دّمرته احلرب، 
 

ل حّب������اً به������ا ب������ل دعماً له������ا لوقف تو�ّش������ع 

أتاح لها  مرباطورّي������ة ال�ّش������وفييتّية، مم������ا ا الإ

قالع يف طريق حتّوله������ا اإىل اإمرباطورّية،  الإ

وكان لزام������اً عليها بع������د ذاك احللول حمّل 

خ������رى املتحالف������ة معها  مرباطورّي������ات الأ الإ

يف احلرب )فرن�ش������ا وبريطانيا( وحتجيمها 

لتاأخذ مكانها.

و يَْح�ُش������ُن حني الّتحّدث ع������ن اأمريكا اأن 

تها الكربى من احلجم  ن�شتلفت الفكر اإىل ح�شّ

 
)3(

 الكلّيِّ يف كلٍّ من عدد الخرتاعات
ّ
العاملي

 
)4(

الع�ش������كرّية والق������ّوة   
ّ
القوم������ي والّن������اجت 

ّنها يف  �شة لب�شط الّنفوذ على العامل، لأ املخ�شّ

داخل حدودها ل حتت������اج اأكرث من البندقّية 

ملحارب������ة اجلرمية، اأما حام������الت الطائرات 

�شلحة النووّية  وال�شواريخ العابرة للقاّرات والأ

أو   ا
ّ
أّنها لال�شتعمال الداخلي فال ميكن تخّيل ا

ملجّرد حماية حدودها مع كندا واملك�ش������يك. 

�شّكل ملواجهة 
ُ
 الذي 

ّ
طل�شي وحلف �ش������مال الأ

حلف وار�شو تغرّيت وظيفته اليوم بعد زوال 

مرّبر اإن�ش������ائه، واأ�شبح و�شيلة اأمريكا لتجنيد 

اأوروبة و�ش������ائر الدول املن�شّمة اإليه وت�شخري 

 . مرباطوريِّ طاقاتهم خلدمة م�رصوعها الإ

وهي دولٌة ا�ش������تطاعت نُُظمها املختلفة � 

بف�شل الّثقافة وجتلّياتها الت�رصيعّية والقيمّية 

وال�ّش������لوكّية � اأن تربط بني جم������الِت تفّوقها 

أمّيا ربٍط، ُم�ش������ّكلًة منظومًة كاملًة متفاعلًة  ا

مرباطورّية. وحيوّيًة هي املنظومة الإ

جمالّية للمنظومة التفاعلّية  يف املالمح الإ

مرباطورّية(  مريكّية )هي ذاته������ا البنية الإ الأ

 مبنجزاته 
ّ
نالحظ كيف يروي الّتقّدم التقني

القت�شاَد والع�ش������كرةَ وميّدهما بن�شغ النموِّ 

احلالّي������ني  املناف�ش������ني  ملواجه������ة  امل�ش������تمّر 

مثلة يف ذلك عديدةٌ، وح�شبنا  واملحتملني، والأ

 الذي 
ّ
ذكر اآخرها: م�رصوع الّدرع ال�شاروخي

 يف جمايّل 
ّ
مريكي  الأ

ّ
يُزاوج بني التفّوق التقني

الف�شاء والت�ش������الت والّتفّوق الع�شكرّي يف 

�شلحة النووّية.  واريخ والأ جمال ال�شّ

أّما عائداُت التفّوق القت�ش������ادّي فتُغِدق  ا

�ش������اٍت للبحث   خم�شّ
ّ
عل������ى الّتقّدم التقن������ي

، تُ�ش������خُّ منجزاته ف������وراً يف عروق 
ّ
العلم������ي

القت�شاد واملجتمع. 

 
ّ
تلك احلالة الّنوعّية من الوزن الن�ش������بي

مريكا  الكبري تقنّياً واقت�ش������ادّياً وع�شكرّياً لأ
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تُف�ش������ح عن ذاتها نفوذاً �شيا�شّياً ين�شجم مع 

حال تلك الّدولة وينا�ش������ب ما و�ش������لت اإليه، 

فالقّوة ال�شيا�ش������ّية تكثيٌف ملا ي�شطفُّ خلفها 

أو قْل بوؤرةٌ تتجّمع فيها خال�ش������ة  م������ن قوًى، ا

مفاعيل القوى الثالث )القت�شاد � التقنّية � 

الع�شكرة(، ويف هذا َمْكمُن ال�ّشطوة ال�ّشيا�شّية 

مريكّية وعلوُّ كعبها و�رصُّ غطر�شتها. الأ

واإن كان التف������ّوق يف امليادي������ن الّثالث������ة 

رقام؛ فاإّن  املذكورة قاب������اًل للتعبري عن������ه بالأ

حا�ش������ل تفاعل هذه التفّوقات الّناجم عنها 

 
ّ
������لتها الّنهائّي������ة اأي الّنفوذ ال�شيا�ش������ي وحم�شّ

للدولة ل ميكن قيا�شه.

 ملجاٍل 
ّ
مبعنًى ثاٍن: اإن كان الوزن الن�شبي

أم تقنّيًة  ؛ اقت�ش������اداً كان اأم ع�ش������كرًة ا ٍ ّ
مع������ني

قاب������اًل للقيا�ص، واإذا كان ال������وزن الكلّي لهذا 

وزان  أو ذاك هو حا�ش������ل جم������ع الأ املج������ال ا

 
ّ
اخلا�ّش������ة بجميع الدول، فاإّن الوزن الن�شبي

 لدولٍة ما لي�ص كذلك، 
ّ
يف امليدان ال�شيا�ش������ي

وزان  وهو غري قابٍل لعتباره جمموعاً جربّياً لأ

املجالت امل�ش������ّكلة له )القت�شاد والع�شكرة 

والتقنّي������ة( فتوافر املاء واملل������ح والّطحني ل 

أو الّرغيف، وكذا هو  يعن������ي وجود العج������ني ا

 مع مكّوناته، فهو حالٌة 
ّ
�شاأن الّثقل ال�شيا�شي

ّولّية، مرتبطٌة  نوعّيٌة ممّيزةٌ عن عنا�رصها الأ

أً ونتائَج، م�ش������تقلٌّة عنها مباهّيتها  بها من�ش������ا

آلّياتها وحركتها ومنطقه������ا وقوانينها، ول  وا

أو تفكيكها اإىل  ميك������ن اإرجاعها اأو حتليله������ا ا

وىل. مكّوناتها الأ

 
ّ
ن للتفريق بني النفوذ ال�ّشيا�شي اأدعوَك الآ

لة الّتفّوق يف جمالٍت ذكرناها،  بو�شفه حم�شّ

أو الفعالّية ال�ّشيا�شّية،   ا
ّ
وبني الفعل ال�ّشيا�شي

ن العالقة بني الّنف������وذ الكلّي للدولة وبني  لأ

أو ذات  فّعالّيتها ال�ّشيا�ش������ّية لي�ش������ت خّطّيًة ا

ن   الآ
ّ
اإيقاٍع ثابت، فقد يكون الفعل ال�شيا�شي

ُمعرّباً عن حقيقة وزن الدولة ومكانتها، وقد 

أو اأكرث تعبرياً، وهذا يرجع  أق������لَّ ا يكون غداً  ا

لتاأّثر الفعالّية ال�ّشيا�ش������ّية مبا�رصًة مبتغرّياٍت 

خطاء  ح�شارّيٍة وثقافّيٍة وح�شا�شّيتها البالغة لأ

وارتباطها  أولوّياته������م  وا الق������رارات  مّتخذي 

بعوامل املخاطرة والغمو�������ص وعدم التاأّكد، 

فرتى اأحياناً �شيا�شاٍت �شائبًة وغريها خاطئًة، 

ودولً كبريًة ب�شيا�شاٍت �شغريٍة واأخرى �شغريًة 

ب�شيا�شاٍت كبريٍة، فا�شل مثاًل: )م�رص- قطر( 

أو )الوليات املّتحدة- �شورية(. ا

 يف املنظومة 
ّ
أّم������ا دور الّنفوذ ال�ّشيا�ش������ي ا

مرباطورّية؛ فهو حمايُة  الّتفاعلّية للبني������ة الإ

عوامل ت�شّكله التقنّية- القت�شادّية، وال�شعي 

م�ش������تخدماً  خرى،  الأ التفّوقات  ل�ش������تمرار 

أداة �������رصاٍع  ذراع������ه الع�ش������كرّية بو�ش������فها ا

أو تهدي������داً بها( من اأجل  �شيا�ش������ّية )حروباً ا

اإدامة الّنفوذ وتعزيزه وامتداده اإىل اأ�ش������قاَع 

أ�شواقاً يتطلّبها اقت�شاد الّدولة  توؤّمن موارد وا

أو ملن������ع دوٍل من حيازة تقنّيٍة  مرباطورّية، ا الإ
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أو  ما مدنّيًة اأو ع�ش������كرّيًة )كوري������ا- اإيران(، ا

ل�رصقة الفوائ�ص املالّية لبع�ص الّدول ببيعها 

تقنّياٍت ع�شكرّيٍة متقادمٍة..اإلخ.

مريكّية ت�شدر  مرباطورّية الأ يف احلالة الإ

وىل هي  القرارات ال�ّشيا�ش������ّية عن جهتني: الأ

مرباطورّية، وفق اأهداف �ُش������ّناع  احلكومة الإ

أّما اجلهة الّثانية فهي هيئاٌت  الق������رار فيها، ا

أو دولّي������ٌة، وهنا تتدّخل  ومنّظم������اٌت اإقليمّيٌة ا

 يف �شياغة 
ّ
القوى العاملّية كلٌّ بوزنها الن�شبي

القرار اأو يف منع اإ�شداره وذلك ح�شب حالة 

أولوّيات  الو�ش������ع الدويّل ومفاعيل تزاحمات ا

ال������دول وما متلكه من ثقٍل �شيا�ش������يٍّ ن�ش������بيٍّ 

قليم املراد اتخاذ  أو الإ على م�ش������تويي العامل ا

قراٍر ب�شاأنه، وهو ما يتجلّى بو�شوٍح يف جمل�ص 

أّن قّوة  م������ن، وههنا حّب������ذا التاأكيد عل������ى ا الأ

اأمريكا ال�شيا�شّية ل تنح�رص ب� »حق« الّنق�ص 

)الفيت������و( اإذ حتوز هذا »احلق« دوٌل لي�ش������ت 

اإمرباطورّي������اٍت، بل يف قدرته������ا � اإىل جانب 

 
ّ
الفيت������و � على التحّكم بال�ّش������لوك ال�ّشيا�ش������ي

ربع التي  خرى مبا فيه������ا الّدول الأ للدول الأ

لها »حق« الفيتو.

؛ 
ّ
أّياً كانت جهة اإ�شدار القرار ال�شيا�شي وا

 ،
)5(

فاإّنه يُّتخذ من اأجل فر�ص واقٍع اقت�شاديٍّ

أو احتالل ال������دول ع�ش������كرّياً لتغيري نظمها  ا

أو ال�شيطرة على  ال�ّشيا�شّية ونهب مواردها، ا

حّيٍز جغرايّف حيويٍّ لها )العراق، اأفغان�شتان(، 

اأو فر�������ص العقوبات القت�ش������ادّية ملحا�رصة 

 ،
)6(

دوٍل مناه�ش������ٍة )اإيران، كوب������ا، كوريا،..(.

اأو ممار�ش������ة ال�ش������غوط حلّل اأزمٍة ما، مثلما 

ن مع بع�ص ال������ّدول ذات الفائ�ص  تفع������ل الآ

�شهام ب�شناديقها ال�شيادّية  البرتو� دولري لالإ

زم������ة املالّية التي طراأت  واأر�ش������دتها حلّل الأ

موؤّخراً.

أنه كيفما  و ل يغينّب ع������ن كلِّ ذي فطنٍة ا

باط������رة يبقى هدف  أ�ش������اليب الأ ا اختلف������ت 

�شيا�ش������اتهم ثابت������اً، ول ف������رق جوهرّي������اً بني 

اإمرباطوٍر جمهوريٍّ ديدنه املقامرة وبني اآخر 

« مّياٍل للمناورة.
ّ
»دميقراطي

ّول �شعاره ال�شيطرة على العامل والثاين  الأ

�شعاره خلق واإدارة اأزمات العامل.

ّول مغام������ٌر والّثاين حم������اوٌر، وكالهما  الأ

أِن ارَع اإمرباطورّيتك!  يكلّم������ه رّبه يف نوم������ه: ا

������ْعها وِزْدها ُمْكنًَة واقت������داراً!! واإن �رّصح  و�شِّ

 ،»
ّ
اجلمهورّي بذلك فقد ل يفعل »الّدميقراطي

وما رّبهما �ش������وى م�ش������الح �������رصكات اأمريكا 

و�شهاينتها.

يف الّثقافة:

أّنَك  ألواناً ل يعني ا اأن ت�شرتي مر�ش������ماً وا

ُر مكّون������اِت البناء غري  �رصت ر�ّش������اماً، وتَوفُّ

كاٍف لت�ش������ّيده ول غنًى لك عن معماٍر يوؤّلف 

مرباطورّية  مر بالن�ش������بة لالإ بينه������ا، كذلك الأ

مريكّية. الأ

فمن �شاهٌر الفلّزات التقنّية والقت�شادّية 
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والع�ش������كرّية وال�شيا�شّية و�شاكٌب �شهارتها يف 

مرباطورّية؟ قالب ال�شبيكة الإ

مرباطورّية  ل غرو يف ت�ش������بيه البني������ة الإ

أربع كّررنا ذكرها  بطاولٍة تقوم عل������ى قوائم ا

عمداً؛ ول جناح يف متثيل فعل الّثقافة بفعل 

أو الغراء يف اإل�شاق املكّوناِت لتُ�شّكل  امل�شامري ا

مرباطورّية. بالت�شاقها )الّطاولة( الإ

�ش������ْل ع������ن دور الّثقافة يف �ش������وغ البنية 

ول يف  مرباطورّي������ة! تَرهُ يف م�ش������هدين: الأ الإ

مرباطورّية، والّثاين  ت�شكيل جمتمع الّدولة الإ

َّ واإ�شهامها يف 
يف م�شاندتها التو�ّشَع اخلارجي

ن�رص الّنف������وذ وتوطيده يف املجتمعات والّدول 

خرى.  الأ

أو املجتمعات وداخل  يٍّ من ال������ّدول ا
يف اأ

احلق������ل الّثق������ايّف فيها ميكنن������ا الّتمييز بني 

ثقافٍة �شيا�ش������ّيٍة واأخرى اجتماعّي������ٍة، وثالثٍة 

دينّيٍة، ورابعٍة جمالّيٍة )م�رصٌح، �ش������عٌر، فنوٌن 

ت�شكيلّيٌة(، اأي�شاً ميكن الف�شل بني ثقافتني: 

أّن ثّم������ة ثقافة للفقراء  حملّي������ٌة ووطنّيٌة،كما ا

أة واأخرى  غني������اء، وثقافة للم������را وثاني������ة لالأ

للطف������ل، ثقاف������ة للّريف وثقاف������ة للمدينة.. 

. يف هذا اخل�ش������مِّ من تعّدد ت�ش������نيف 
)7(

اإلخ

جمالّية بربط  الّثقاف������ات تق������وم الّثقاف������ة الإ

فروع و�شعب الّثقافة املختلفة.

جمالّية ه������ي جمموعٌة من  والّثقاف������ة الإ

املرّكب������اِت املاّدّية والروحّية ت�ش������هم خمتلف 

املكّونات املجتمعّية يف �ش������نعها، ثّم ت�ش������عها 

يف مرتبٍة اأعل������ى من مراتب جميع الّثقافاِت 

الفرعّي������ة. اإّنه������ا بني������ٌة متفاعلٌة م������ن القيم 

أ�ش������اليب العي�ص والّتفكري  والعادات وطرق وا

تعط������ي التجّمع الب�������رصّي هوّيت������ه من جهٍة 

وت�ش������وغ منهجّي������ة الّتعام������ل م������ع الّتباينات 

الّثقافّي������ة داخله من جهٍة ثانيٍة، فت�ش������بطها 

وحتّدد اإيقاعات احتكاكها ببع�ش������ها وتلجم 

ُر مبقت�شيات  َطَّ
انفالتها عن الّن�شق العام املوؤ

امل�ش������الح العاّمة للمجتمع التي هي م�شالح 

تباع الّثقافات الفرعّية. م�شرتكة لأ

أّن الثقافات الفرعّية واأ�ش������ناَفها   ه������ْب ا

جمالّية  اأعداٌد؛ ميكنك ت�ش������بيه الّثقاف������ة الإ

كرب لها، اأي هي احلّد  بالقا�شم امل�ش������رتك الأ

دنى الذي ي�ش������رتك به الكاّف������ُة، واجلامع  الأ

للجميع. واإن �ش������ئَت ا�شرت�ش������الً يف مفاهيم 

ّكدُت لك باأّن قا�ش������مها  احل�ش������اب واجلرب؛ لأ

ّن  �شغر لي�ص �شوى ال�شتهالك، لأ امل�شرتك الأ

جميع الب�رص م�شتهلكون.

ول������و نظ������رَت اإىل تاريخ ن�ش������اأة الوليات 

مريكّية حلظَت باأّنه مل يُك اإل تاريَخ  املّتحدة الأ

ديان يف  عراق والأ دمج خمتلف القومّيات والأ

 يف 
ّ
مريكي جمالّية للمجتم������ع الأ الّثقاف������ة الإ

أ�شاليَب  طور ت�ش������كلّه، دمٌج حتّقق با�شتخدام ا

متع������ّددة تبع������اً للخ�ش������ائ�ص الثقافّية املراد 

تذويبها ومزجها يف الثقافة النا�ش������ئة، وقد 

�شاليب وتراوحْت بني التب�شري  تنّوعْت تلك الأ

 وقي������م احلّرّي������ة الفردّي������ة واملنفعة 
ّ
الدين������ي
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بادة  فارقة الزنوج والإ و�شولً اإىل ا�شتعباد الأ

اجل�شدّية والثقافّية للهنود احلمر.

أث������ري طي������ف الفع������ل الّثق������ايّف  ي�ش������مل تا

أّولً جمتمَع الّدولة  مرباطورّي������ة ا �������ص لالإ �شِّ
املوؤ

خرى  مرباطورّي������ة، وتالياً املجتمع������ات الأ الإ

التي تُ�ش������كّل حماًل للتمّدد احتاللً )العراق( 

أو تكييفاً ملتطلّبات النمّو  اأو هيمنًة )اأوروبة( ا

مرباطورّي ودميومة �شيطرته)دول النفط(.  الإ

ع�شار؛ فاإّن  واإن �شحَّ ت�شبيه هذا الطيف بالإ

بوؤرته اأو عينه هي ال�ش������تهالك، اإّنه حمّرك 

مرباطوريِّ واملوّلد ملختلف  الفعل الّثق������ايّف الإ

جتلّياته و�شوره وعلى جميع امل�شتويات، وثّمة 

�ش������ببان ي�شعان ال�ش������تهالك يف هذا املوقع 

مرباطورّية  �ش������ِة لالإ �شِّ
م������ن تكوين الّثقافة املوؤ

مريكّية، هما: الأ

أّولً: عمومّيته، وا�ش������رتاك جميع الب�رص   ا

الذاتّي������ة  باخل�ش������ائ�ص  والت�ش������اقه  في������ه، 

 
ّ
والّنف�شّية للفرد مهما كان موقعه الجتماعي

، فكّل 
ّ
أو ولوؤه ال�شيا�ش������ي أو منبت������ه الّثقايّف ا ا

فرٍد مّياٌل لتح�ش������ني معا�شه ماّدّياً عرب زيادة 

ّنه كذلك؛ قام ال�ش������تهالك  ال�ش������تهالك، ولأ

ما�شياً بدوٍر كبرٍي يف دمج الّتباينات الّثقافّية 

، وحا�رصاً ما انفّك يحّرك 
ّ
مريكي للمجتمع الأ

الّثقافّية  اخل�شو�ش������ّيات  طم�������ص  حماولت 

خرى على م�ش������توى العامل، اإذ  للمجتمعات الأ

يوّف������ر اأدواٍت ناعمًة خفّيًة ملحِو ثقافات هذه 

أو بفجاجٍة ما  املجتمعات ل مت�صُّ مبا�������رصًة ا

أ�شا�شّياً فيها، اإّنه كح�شان  أو ا يعترب مقّد�ش������اً ا

طروادة، اأو كفريو�ص يت�ش������لّل اإىل حا�ش������وبك 

خل�شًة ليُعمل فيه فتكاً وتدمرياً.

ثانياً: لال�ش������تهالك ف�شٌل كبريٌ يف تاأمني 

الفائ�ص القت�شادّي احليويِّ لتغذية جمالِت 

نتاج،  ّنه بب�ش������اطٍة مرّبر الإ خرى لأ التفّوق الأ

اإذ ل يُنتُج اإل ما يُ�ش������تهلك، لذا تربز �رصورة 

، فت�شهر جميع  ت�ش������جيع ال�ّشلوك ال�شتهالكيِّ

آلّيات  ن�ش������اق الّثقافّية على خدمة ا البنى والأ

ال�ش������وق املحف������وزة بال�ش������تهالك، ُمتحّكمًة 

بدوافع ال�ّشلوك تكييفاً للموجود منها وخلقاً 

لغ������ري املوجود، وا�ش������عًة ن�ش������ب عينها جعل 

التبذير ي�شل يف ارتباطه بالفرد واملجتمع اإىل 

آنئٍذ يغدو ال�شتهالك  مرتبة املعتقد والدين، ا

لروب�شبيري  واجلمهورّية  كاخللود جللجام�ص 

وهيالنة للطرواديني. 

التقنّي������ة  الدول������ة يف ميادي������ن  وتف������ّوق 

والقت�ش������اد والع�ش������كرة وال�ّشيا�ش������ة يوّف������ر 

اإمكانات ال�ّشيطرة على اأدوات اإنتاج الّثقافة 

ال�ش������تهالكية وتعميمها، يع�ش������دها يف ذلك 

أنتجها ويتحّكم  ثورةٌ رقمّيٌة ات�شالّيٌة اإعالمّيٌة ا

مرباطورّية، واجلميع  بها جمتمع الّدول������ة الإ

نرتنت« واحلا�ش������وب ومن  عاملٌ مبن اأوجد »الإ

قمار ال�ش������ناعّية يف  هو رائد ا�ش������تخدام الأ

.
ّ
عالمي البّث الإ

تُغلق دائ������رة فعل اإحلاقَك تابع������اً للبنية 

مرباطورّي������ة بتكام������ل اأدوار جمالت تفّوق  الإ
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تل������ك البنية، فم������ا يعجز املال عنه ت�ش������ويهاً 

اأو حتطيم������اً يف ثقافت������َك تتوله ال�ّشيا�ش������ة 

واجليو�������ص، ويزيد ال�ش������تهالك- بو�ش������فه 

مرباطورّي  ثقاف������ًة- من قدرة القت�ش������اد الإ

على التغلغل والنت�ش������ار يف �شّتى القطاعات 

والبل������دان، ع������رب زي������ادة املبيع������ات وبالّتايل 

رب������اح، ومن ثّم �ش������خُّ املزي������د من املال يف  الأ

َخ �شيطرتها  مرباطورّية لرُي�شِّ ج�ش������د البنية الإ

التقنّية والقت�ش������ادّية والع�ش������كرّية ومن ثّم 

ال�شيا�شّية.

الّثقاف������ة  �ش������عبَك يف  أّن دخ������ول  ا كم������ا 

مرباطورّية اأفواجاً اأفواجاً يُ�شهم يف تقليل  الإ

مرباط������ورّي، فتُحتلُّ بلدَك  كلفة الّتو�ّش������ع الإ

أو يتمُّ تغيري  أو باأقلّ������ِه، ا ع�ش������كرّياً دون قتاٍل ا

 دون مقاوم������ٍة وباأقلّها، 
ّ
نظامه������ا ال�شيا�ش������ي

وتُ�شتهلك ال�ّشلُع امل�شّدرة من م�شانع الّدولة 

أو باأقلّه، وهكذا.. مرباطورّية دون تفكري ا الإ

هاَك ما قاله قا�ش������م اأمني �ش������نة 1899 

، ».. فاإن متدن 
ّ
يف و�ش������ف الّتو�ّش������ع الغربي

البخ���ار  ب�رصع���ة  يتق���دم  الغربي���ة  مم  االأ

والكهرب���اء، حت���ى فا����س م���ن منبعه اإىل 

جمي���ع اأنحاء امل�ض���كونة، فال ي���كاد يوجد 

منها �ضر اإال وطئه بقدمه، وكلما دخل يف 

مكان ا�ض���توىل على منابع الروة فيه، من 

زراعة و�ضناعة وجتارة، ومل يدع و�ضيلة من 

الو�ض���ائل اإال ا�ض���تعملها فيم���ا يعود عليه 

باملنفع���ة، واإن اأ�رص بجميع من حوله من 

�ض���ليني، فاإنه اإمنا ي�ضعى  �ضكان البقاع االأ

اإىل ال�ض���عادة يف هذه الدني���ا، يطلبها اأنى 

وجدها، وب���اأي طريقة يرى النجاح فيها، 

وهو يف الغالب ي�ض���تعمل ق���وة عقله، فاإذا 

دعت احلال اإىل العنف وا�ض���تعمال القوة 

جلاأ اإليهما..فاإذا �ض���ادفوا اأمة متوح�ض���ة، 

مهما كان باأ�ض���ها، اأبادوا اأهلها واأهلكوهم، 

اأو اأجلوهم عن اأرا�ض���يهم، كما ح�ض���ل يف 

ن يف  اأمريكا واأ�ضراليا، وكما هو حا�ضل االآ

اأفريقيا،..واإن �ض���ادفوا اأم���ة كاأمتنا دخل 

فيه���ا نوع من املدنية من قبل، ولها ما�سٍ 

ودي���ن و�رصائع واأخالق وعوائد و�ض���يء من 

النظام���ات االبتدائي���ة، خالط���وا اأهله���ا 

وتعامل���وا معه���م وعا�رصوه���م باملع���روف، 

لك���ن ال مي�ض���ي زم���ن طوي���ل اإال وت���رى 

ه���وؤالء القادم���ني قد و�ض���عوا يدهم على 

نهم اأكر مااًل وعقاًل  اأهم اأ�ض���باب الروة، الأ

وعرفان���ًا وقوًة فيتقدم���ون كل يوم، وكلما 

.
)8(

تقدموا يف البالد تاأخر �ضاكنوها..« 

البني������ة  اإنت������اج  واإع������ادة  اإنت������اج،  اإذاً: 

مرباطورّي������ة يف ع�رصنا احل������ايّل م�رصوٌط  الإ

ربع م�شافاً اإليها الّثقافة،  بتوافر الّركائز الأ

�شئلة الواردة  ويف هذا تف�شريٌ واإجابٌة على الأ

يٍّ من 
أنَت اإْن نظرَت اإىل اأ بداية هذه املقالة. وا

أو ف�شلها يف  الّدول التي ت�شاءلنا عن عجزها ا

أنها  مرباطورّي جتد  ا أو التكّون الإ ال�شتمرار ا

مرباطورّي يف  م�شرتكٌة تاريخياً يف الت�شّكل الإ
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أ�ش������مايل، وت�شكلها  طار الرا أو الإ ظّل النظام ا

مثل  ذاك هو مبثابة اإرها�ش������ات الت�ش������ّكل الأ

أو قْل �ش������عياً  وف������ق متطلّبات ه������ذا النظام، ا

أ�شمايّل باأعلى  مرباطورّي الرا لبلورة التكّون الإ

مراحله، واأح�ش������ُب اأن اأمريكا حازته بدللة 

أّنه عار�ٌص وموؤّقٌت،  تفّردها الراه������ن، برغم ا

آي������ٌل اإىل زواٍل قريٍب وفق ما تف�ش������ح عنه  وا

زمة القت�شادّية الراهنة. منعرجاُت الأ

رها�شات يف  أ�شباب ف�شل تلك الإ اأما عن ا

مرباطوريني، فهو: أو ال�شتمرار الإ التكون ا

اأولً: اإنَّ كّل واح������دٍة منها افتقدت اإحدى 

أك������رث، فمن ملك التقنّية  أو ا ركائ������زه اخلم�ص ا

أو القّوة القت�شادّية افتقر القّوة الع�شكرّية،  ا

خرية افتقد الّثقافة ال�شتهالكّية  ومن حاز الأ

القادرة على ن�رص نفوذه عاملّياً.

ّي منها يف   لأ
ّ
ثاني������اً: اإنَّ ال������وزن الن�ش������بي

جماٍل ما هو اأقلُّ مما متلكه اأمريكا من وزٍن 

ن�شبيٍّ يف ذات املجال.

أ�ش������باب التكّون  اأي اإّن اأمري������كا متتل������ك ا

مرباطورّي جميعها، وهي متفّوقة ن�ش������بّياً  الإ

فيها.  

أمل ت������َر كي������ف �ش������فعت اأمري������كا اأوروبة  ا

اإث������َر انتهاء احلرب الب������اردة حني قالت لها: 

انتبهي! اأنت بعيدةٌ ع������ن تكوين اإمرباطورّيٍة 

ّنِك ما   � القت�شادّي، لأ
ّ
برغم تقّدمك التقني

زل������ِت تعانني ثقافّياً من ح������روٍب دينّيٍة اإثنّيٍة 

يف يوغ�ش������الفيا، وها اأنت ذي تطلبني مظلّة 

 الع�شكرّية حلّل هذا الّنزاع النا�شب 
ّ
طل�شي الأ

يف عقر دارك، ويف الوقت الذي تُ�ش������ّكل فيه 

 ،
ّ
مريكي ثنّيات املجتمع الأ ديان والإ خمتلف الأ

�شالمّية(  ما زلت ترف�شني ان�شمام تركيا )الإ

اإىل احتادك القت�شادّي.

ولقد كان من بوؤ�ص حماولة هتلر ت�ش������ييد 

اإمرباطورّيٍة ما نعرف، حني عجزت عن ذلك 

آلته الع�شكرّية القوّية امل�شنودة باقت�شاٍد متنٍي  ا

وتقنّيٍة عالي������ٍة، لقزامة الّثقاف������ة العن�رصّية 

ملايّن،  مرباطورّي الأ التي تبّناها امل�������رصوع الإ

ملان ثقافًة  وعقم الفك������ر الّنازّي، ولو تبّنى الأ

مغايرًة يحّركها ال�شتهالك ملا كان العامل كما 

مريكا ال�ش������تفادة من  ن، ومل تُتَ������ح لأ ن������راه الآ

وروبيِّ ودمار احلروب املتتالية  ������عف الأ ال�شّ

يف تلك الق������ارة وما وّفره م������ن فر�صٍ لربوز 

مريكّية  املعا�رصة. مرباطورّية الأ الإ

وها هي اأمريكا تنعُم براحة البال حيال 

وىل من  اليابان وال�ش������ني، بع������د اأن منعِت الأ

الت�شلّح، واأم�شكت بزمام مواردهما الّنفطّية 

يف اخللي������ج، ُمتحّكم������ًة مب������ا يوؤّرقهم������ا يف 

اإقليمهما )تايوان � كوريا ال�ش������مالية(، موقنًة 

أّن ثقافتيهما برغم عراقتهما وقدرتهما على  ا

�ش������هر الّثقافات الفرعّية داخ������ل كّل منهما 

أّنهما عاجزتان عن  يف ثقاف������ٍة اإجمالّي������ٍة اإل ا

النت�ش������ار عاملّياً خل�شائ�شهما غري احلا�ّشة 

على ال�شتهالك.

أّن  وه������ي م������ا انفّك������ت تذّك������ُر رو�ش������يا ا
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اإمرباطورّيته������ا بادت ل�ش������عف اقت�ش������ادها، 

وتقادم تقنّياتها، وعجز ثقافتها )ال�شرتاكية( 

مرباطورّية  عن دمج �شّتى ال�شعوب يف بوتقة الإ

ال�شوفيتّية، ف�شاًل عن عجزها يف توفري �ُشبل 

النت�شار لل�ش������لع ال�شوفييتية عاملّياً كما تفعل 

 ،
ّ
مريكي الّثقافة ال�ش������تهالكّية لالقت�شاد الأ

ومل يُ�شعفها يوم انهياٍر ما كّد�شته من �شالح.

يف التجليات:

أو فيلٍم  يقطع������ون متعت������َك يف م�شل�ش������ٍل ا

ح�ش������ا�ص  أّن الإ أو مباراٍة ريا�ش������ّيٍة ليخربوك ا ا

مان ل يكون مع �شديق �شدوق اإمنا بتذّوق  بالأ

أّنَك ت�ش������تطيع ال�شتغناء حّتى  طعام الكذا، وا

ق�شى اأما ال�شّيارة الفالنية  عن م�شجدك الأ

فال ميكن التخلّي عنها، و�رصاء ال�ّش������لعة هو 

عج������اب والتقدير ولي�ص  الطريق اإىل نيل الإ

أة يف  أو اإبداعك، ومكانة الرجل واملرا علمك ا

قلب بع�شهما ونيل احلّب يكون ب�شاعٍة بّراقٍة 

من نوٍع ما..اإلخ. 

عالن رغماً  وه������م ل يكتفون بتق������دمي الإ

عنك، بل يربطون قيماً �شاميًة لديك وم�شاعَر 

عظيمًة يف روحك با�ش������تهالك ال�ّشلعة املعلن 

أنهم يقولون:  يُّ مغزًى يف ذلك �شوى ا
عنها، واأ

ن�شانّية  نحن ل نقّدم لك ال�ّشلعة بل احلياة الإ

بكل معانيها وجوانبها.  

يع������ّودوك يف طفولت������ك عل������ى احل������ظِّ 

والك�شب ال�رصيع ال�شهل، بو�شع املال يف علب 

احللوى التي ت�ش������رتيها مب�رصوفك الب�شيط، 

وحني تبل������ُغ تَنَهُب جراحات������ك نداءات باعة 

ر�شفة، وتُداَعُب غرائزك  اليان�شيب على الأ

لالت�شال باملحّطات الف�ش������ائّية �شعياً خلف 

ماٍل يجلبه حّل لغٍز تافٍه، فيوحى اإليك باأّنَك 

أّن حا�شل جمع واحدين  مثّقٌف اإذا ما عرفت ا

لي�ص ثالثًة.

مرباطور تُنتُج لك  وكي ت�ش������ري عبداً لالإ

بو�ش������فك »�ش������ّيداً م�ش������تهلكاً حّراً وحمرتماً« 

ال�شحون الورقّية التي ت�شتخدم ملّرٍة واحدٍة 

كي تعتاد اإتالف �ش������حنك وا�ش������تهالك غريه 

عند �رصوعك بتناول وجب������ٍة اأخرى، وتُكّيف 

أة  من������ك غريزتك اجلن�ش������ّية لت�ش������تعمَل املرا

ا�ش������تعمالَك �ش������حناً ورقّي������اً، فتتقلّ������َب بني 

ا�شتهالك ال�شقراوات وا�شتهالك ال�شمراوات 

أبنائك. لتخريب عالقتك بزوجك، وت�رصيد ا

ت�شري اجلامعاُت حوانيت بيٍع لل�شهادات، 

للمنا�ش������ب،  معار�َص  حزاب  والأ والربملانات 

وتبنى م�ش������اغُل تُنتُج )الّثورات( ثّم تبيعها يف 

�ش������ناف، برتقالّيًة  �ش������وق )احلّرّية( ب�شّتى الأ

أرٍز عند اجلريان  هنا وبي�ش������اء هناك، ثورةَ ا

وبّطيٍخ عند غريهم. وذات املعامل التي تُنِتُج 

ابون تُنِتُج القيم والنتماءاِت،  اجلوارب وال�شّ

ومثلما يبيع الب�ش������طاطية ت�شكيلًة من ال�ّشلع 

يٍّ منها تُباع املفاهيم 
ب�ش������عر خم�ص لرياٍت لأ

واملعتقدات، ويُ�ش������ّوُق ال�شيا�ش������ّيون ت�ش������ويَق 

�شنان. معاجني الأ

ويحّفزوك عل������ى بيع وطنك و�رصاء وطٍن 
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اآخر، اإنفاذاً لعبارة: )الفقر يف الوطن غربٌة( 

لتهاج������َر هجرت������ني: جغرافّياً اإىل بل������ٍد ثاٍن، 

واإن�ش������انّياً اإىل قوقعة ذاتك، لتم�ش������ي كارهاً 

�شعبك، جمرّتاً ياأ�شك، كافراً بق�شاياك.

 حجب������ت غيوم ال�ش������تهالك 
ٍ
وذات ي������وم

نوَرهُ ت�ش������ريُ ب�ش������اعًة، تَعر�ُص نف�شك للبيع 

فتخذلَك ال�ّشوُق، ويُعِر�ُص عنك الّزبن لوفرة 

املعرو�ص.

يوهموَك بحر�ش������هم عل������ى العلمانّية يف 

أّول  أن�شاأ و�َشِمَن ا�شتمرار ا اإيران، ويُن�شوَك من ا

كياٍن �شيا�ش������يٍّ اإرهابيٍّ دينيٍّ اأ�شويلٍّ متطّرٍف 

يف القرن الع�رصين )اإ�رصائيل(. 

مريكّي������ة املعا�رصة  مرباطورّي������ة الأ يف الإ

يراق������ب رج������الُت احلك������م يف اأرج������اء العامل 

مرباطور  م������ن ورغبات الإ قرارات جمل�ص الأ

مراقبَة الّتجار موؤ�رّصات البور�شة، فيقاطعون 

من يقاطع وي�شلون من ي�شل. 

ر�ص وم������ا عليها،  هك������ذا تتّم اأمرك������ة الأ

أ�ش������وًة مبا فعلت التقنّية على �شطح القمر  وا

 فوق رماله؛ 
ّ
مريك������ي حني غر�ش������ت العلم الأ

تفع������ل الثقاف������ة يف حقله������ا؛ فيت������واىل طبع 

مريكّية فوق قم�ش������ان املراهقني  الّراي������ة الأ

واأحذيتهم وقّبعاتهم وما حتت تلك القّبعات 

من اأدمغ������ٍة تختزن القيم والعادات والدوافع 

هداف. والأ

أّي فيلٍم اأمريكيٍّ  و)ينتهي الّتاريخ( نهاية ا

مرباطورّي. بانت�شار البطل الإ

مرباطور قطراً،  حّتى اإذا ما احتّل جي�ص الإ

وفّكك دولتَُه، واأعاد جمتمعه اإىل �شيغ تنظيٍم 

جمتمعّي������ٍة متخلّفٍة تغبُّ من ثقافة الع�ش������رية 

والّطائفة؛ ل يرفُّ لك جفٌن، ول تُدمي منك 

جارحًة همجّيتُُه ح������ني يحر�ص وزارة الّنفط 

فاق ب�رصقة متاحفه  فيه وي�ش������مح ل�ش������ّذاذ الآ

وحرق مكتباته الّنفي�شة.

حينذاك ليبدو لك غريباً جتاهل بع�ص 

اللبنانيني انت�ش������ارات املقاومة، م�ش������رتطني 

بي�ص  لعرتافهم به تبّدياٍت عّممها البيت الأ

ف�شائّياً، من قبيل: و�شول جحافل املقاومني 

أبيب، واإ�ش������قاط  اإىل �ش������وارع نيوي������ورك وتل ا

متثال جورج بو�ص يف �شاحة مانهاتن بو�شاطة 

اإحدى دبابات حزب اهلل بعد ن�رص علم احلزب 

على وجهه، ومن ثّم اإحالة �ش������احب الّتمثال 

اإىل الق�ش������اء لي�ش������ّور تلفاُز املنار م�شل�ش������اًل 

مك�شيكّياً ملحاكمته، وبغري هاتيك املعايري، ل 

يُعدُّ ما جرى يف لبنان انت�شاراً!!

ي�ش������عون اإىل اعتيادك حماكمَة ال�شحّية 

وىل، ويُغّرُم  بج������رم عدم موتها من الّطلقة الأ

زعاجه جالَدهُ  ارُخ من ل�شعات ال�ّشوط لإ ال�شّ

ب�رصخاته كي تاألَف هّب������َة العامل لنجدة ل�صٍّ 

رهاب اإن حاولَت  �رصق بيتك مّتهماً اإّياك بالإ

حماية نف�ش������ك من �رصوره. واإن قتلت جندّياً 

وَك جمرم������اً، ويف ذات اللحظة 
ّ

حمتاًل �ش������ري

أّن قتل املدنيني  مرباطور ا التي يعل������ن فيها الإ

 ت�ش������اهد كيف تفتُك �ش������واريخ 
ٌّ
فعٌل اإرهابي
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جي�ش������ه مبئات املدنيني يف فل�شطني والعراق 

واأفغان�شتان وباك�شتان، ويتنادى )املتح�رّصون( 

لفّك اأ�رص جنديٍّ �ش������هيوينٍّ غا�شٍب، معتربين 

طفال يف غّزة دفاعاً عن الّنف�ص.  قتل الأ

يف اخلال�ضة:

اأنت انت�رصت يف لبنان وغّزة انت�ش������اراٍت 

موؤّزرًة، مّرًة حني اكت�ش������فت ماآربهم وخدعهم 

ال�ش������تهالكّية فقاومتها، وم������ّرًة حني دحرت 

الغزاة ع�ش������كرّياً، وبذا �شوف حتّرر اجلولن 

.
ّ
 ال�شتهالكي

ّ
رهابي من الحتالل الإ

اكت������ْم!! �ش������وت الّتلف������از عن������د هج������وم 

عالناٍت. الإ

وامن������ْع!! اأطفالك من �رصاء الب�ش������كويت 

امل�ش������مرة عبواته مالً، ك������ي ل يعبدوا املال؛ 

فيتطّوعوا بعد حني م������ن عمرهم يف جي�ص 

مرباطور. الإ

فكار القت�شادّية، جامعة حلب، عام 987، �س 438�439.
أ
د.ا�شماعيل �شفر، تاريخ الوقائع وال  -1

مرباطوريات« � جريدة النور � العدد 265. مقالة للكاتب بعنوان »البعد اخلام�س لالإ  -2

عالم: مارات للدرا�شات والإ نقاًل عن موقع مركز الإ  -3

»ع��دد براءات الخرتاع امل�شجلة يف �شنة )2001م( للدول العربية جمتمعة هي قرابة )70م( براءة اخرتاع، ح�شة: اململكة العربية 

م��ارات )6( براءات اخرتاع، الكوي��ت )6( براءات اخرتاع،  ال�شعودي��ة )12( ب��راءة اخ��رتاع، م�شر )6( براءات اخرتاع، الإ

ردن )3( ب��راءات اخ��رتاع، لبنان )2( براءة اخرتاع، �شورية )1( براءة اخرتاع، اجلزائر )1( براءة اخرتاع، املغرب )1( براءة 
أ
ال

اخرتاع، البحرين )0( براءة اخرتاع، قطر )0( براءة اخرتاع.. اإلخ.

يف ح��ني اأن الكيان ال�شهيوين )اإ�شرائيل( لدي��ه يف ال�شنة نف�شها، )اأي �شنة 2001م(، )1031( براءة اخرتاع، ولدى اأمريكا )99( 

األ��ف ب��راءة اخرتاع، والياب��ان )35( األف براءة اخ��رتاع، واأملانيا )12( األف ب��راءة اخرتاع، وتايوان اأكرث م��ن )6500( براءة 

اخرتاع!!

وذك��رت التقارير التي ُن�شرت يف �شنة )2007م( حول عدد ب��راءات الخرتاعات يف دول العامل اإىل اأن عدد براءات الخرتاعات 

الت��ي �ُشجلت يف �شنة )2006م( كانت قرابة )148( األف براءة اخرتاع جلميع دول العامل، ن�شيب الدول العربية جمتمعة هو 

قرابة )140( براءة اخرتاع فقط!!«.

نقاًل عن موقع جملة املقاتل:  -4

مريكّية . وقد 
أ
نواع، عن اأربعني حاملة، ن�شفها اأو يزيد، متتلكه البحرّية ال

أ
»ل يزيد عدد احلامالت التي جتوب العامل، من خمتلف ال

متام ت�شنيعها. ويرتاوح  ت�شل تكلفة حاملة الطائرات ذات حمّرك الدفع النووي اإىل اأربعة باليني دولر، ويلزم خم�س �شنوات لإ

حجم احلاملة من احلامالت العمالقة، مثل ذات قّوة الدفع النووي، اإىل احلامالت املتو�شطة، واحلامالت اخلفيفة. وي�شل طول 

مريكّية  ذات الدفع النووي، من فئ��ة نيميتز NIMITZ، اإىل 335 مرتاً، وعر�شها اإىل 77 مرتاً، ووزنها اإىل اأكرث من 
أ
احلامل��ة ال

83.000 طن مرتي، وحتمل طاقماً يزيد علي 6.000 فرد، وحتمل حوايل 80 طائرة قتال. ويف املقابل ي�شل طول احلاملة اخلفيفة 

اإىل حوايل 150مرتاً، وتزن حوايل 10.000 طن مرتي، وميكنها التعامل مع حوايل 15- 25 طائرة. 

�شطول 
أ
نواع املختلفة. ويتكون ال

أ
مريكّية  هي الدولة، التي متتلك اأكرب عدد من حامالت الطائ��رات من ال

أ
والولي��ات املّتح��دة  ال

الهوام�ش«
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مريك��ّي م��ن 12 حاملة كبرية، كّل منه��ا يحمل جناحاً جوياً يتكون من ح��وايل 86 طائرة قتال. اإ�شاف��ة اإىل ذلك، متتلك 
أ
ال

نزال الهجومية،  مريكّية  12 حامل��ة ذات حجم اأ�شغر ُيطلق عليها �شفن الهجوم الربمائ��ي، اأو �شفن الإ
أ
الولي��ات املّتح��دة  ال

�شطول، 
أ
ّنها اإ�شافة اإىل مهمتها الرئي�شية، يف ت�شغيل الطائرات من فوق �شطحها، ميكنها اإبرار حوايل 1800 مقاتل من م�شاة ال

أ
ل

وحتمل 25 طائرة عمودية. 

وكان الحت��اد ال�شوفييت��ي ال�شابق، ميتلك حاملة واحدة كب��رية Kuznetsov، و4 حامالت من احلجم املتو�شط، ومل يبق من ذلك 

مريكّية، 
أ
�شغر كّلها من اخلدمة، خالفاً عن احلامالت ال

أ
ن �ش��وى احلاملة الكبرية فقط، بينما خرجت احلامالت ال

آ
باخلدم��ة ال

بحملها اثني ع�شر �شاروخاً من نوع كروز، ملهاجمة ال�شفن املعادية. وعلى الرغم من اهتمام ال�شني البالغ بحامالت الطائرات، 

ن. اأما الهند فت�شغل حاملتني �شغريت��ني، ا�شرتتهما من بريطانيا، يف عام 
آ
اإل اإّنه��ا مل تتمكن من ت�شني��ع واحدة منها حتى ال

 .1987

ويف اأوروب��ة، متتلك فرن�شا حاملت��ي طائرات من احلجم املتو�شط هما »فو���س« Foch، و»كّليمان�شو« Clemenceau؛ وي�شل طول 

احلام��الت الفرن�شية اإىل ح��وايل 240 مرتاً، وتتعامل مع حوايل40 طائرة؛ ولدى فرن�شا حالي��اً حاملة جديدة متو�شطة احلجم، 

ذات ق��ّوة دف��ع نووي، يطلق عليها »�شارل ديجول« Charles De Gaule،  اأم��ا بريطانيا فلديها ثالث حامالت خفيفة من 

فئ��ة »انفين�شيب��ل« Invincible، وتخطط لبناء عدد اآخر يف اأوائل القرن احل��ايل؛ اأما كّل من اإيطاليا وا�شبانيا فتمتلك حاملة 

خفيفة واحدة«. 

تع��ومي الدولر بداي��ة �شبعينات القرن الفائت لوقف مبادلة الدولر بالذهب حفاظاً عل��ى خمزون الذهب لدى اأمريكا، وذلك   -5

بق��رار �شيا�شّي ينق�س تعه��دات اأمريكا واتفاقاتها الدولية التي وقعت عليها يف موؤمتر بريت��ون وودز ولدى اإن�شاء �شندوق النقد 

الدويل.

هداف والدوافع:
أ
وهي يف مواقفها من الدول الثالث متباينة ال  -6

)فكوب��ا حما�شرٌة لي�س ملنع ا�شتخدام قربها اجلغ��رايّف ع�شكرّياً كما ح�شل يف اأزمة ال�شواريخ اإبان �شتينات القرن الع�شرين فح�شب، 

اإمن��ا �شعي��اً خلنق ثورتها ومنع انت�شارها يف اأمري��كا الالتينية التي تعدها اأمريكا حديقتها اخللفي��ة، بدللة ا�شتمرار احل�شار برغم 

ة نزوع �شعوبها لت�شكيل احتاد  مريكا الالتينية وخا�شّ
أ
زوال الحتاد ال�شوفييتي. واإذا اأخذنا بنظر العتبار اخل�شو�شية احل�شارية ل

وحلمه��ا ال��ذي ي�شبه اأحالمنا نحن العرب بالوحدة؛ جند حل�شار كوبا ومن ثّم �شل�شلة التدخالت الوقحة يف �شوؤون تلك القارة 

رهابي ال�شهيوين يف فل�شطني. وظيفًة ت�شبه وظيفة الكيان الإ

وكوري��ا حتا�شر خوف��اً من قدرتها الع�شكرّية النووية، وما ق��د ينجم عنه من انفالت حلالة ال�شبط الن��ووي الع�شكرّي املفرو�شة على 

ما اإيران فكي ل تزيد قوتها قّوة، بحرمانها من اإمكانية تنويع منابع قوتها القت�شادّية اإذا ما قامت باإدماج التقنّية النووية 
العامل. اأ

نتاجي، واقت�شادها رهن بتقلبات اأ�شواق  نتاج، لتبقى )مثل معظم الدول املتخلفة( دولًة ل تتمتع مبرونة يف جهازها الإ يف دورة الإ

يرانية مبيادين القت�شاد والع�شكرة مبنجزات  امل��ال والنفط، اأي لتبقى �شمن ال�شقف املرغوب تقنّي��اً وبالتايل عدم رفد القّوة الإ

رهابي ال�شهيوين � املحرر(. نظمة التابعة لها يف املنطقة وعلى الكيان الإ
أ
التقنّية املتطورة، وما قد ميّثله ذلك من خطر على ال

موري�س ديفرجه، �شو�شيولوجيا ال�شيا�شة، ترجمة ه�شام دياب، اإ�شدار وزارة الّثقافة ال�شورية، عام 1980، �س 122 � 123.  -7

ة، اإ�شدار وزارة الثقافة ودار البعث،،2007، �س 110 � 111.
قا�شم اأمني، حترير املراأ  -8

¥µ
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باحث وناقد ومرتجم. رحل عن �ض������بعة ع�رش كتاباً بني مو�ض������وع ومرتجم. 

موية.  �ضالم والدولة الأ دبية يف �ضدر الإ من اأعماله املو�ض������وعة: »الظاهرة الأ

دب والدولة.  دب اجلاهلي. الثنائي������ة يف األف ليلة وليل������ة. الأ مدخ������ل اإىل الأ

داب القدمية وعالقتها بتطّور املجتمع«. ومن اأعماله املرتجمة: » القت�ضاد  الآ

املخطط ل� )جان روميف(. الطاقة والبحران ل� )لوي بويزو(؛ ثم روايتا: مميد 

الناحل، ومميد ال�ض������قر؛ للكاتب الرتكي )ي�ض������ار كمال(. كم������ا ترجم ل� )غي 

دومو با�ضان( جمموعة ق�ض�ص بعنوان: كتلة ال�ضحم«. وكان يرى - رحمه اهلل 

اأديب وناقد. مدير ندوة كاتب وموقف.

العمل الفني: الفنان جورج ع�شي.

❁

ò

    �صخ�صيات معرفّية

�إح�صان �رسكي�س

❁
عبد الرحمن احللبي
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– اأن املرتجم هو ر�س������ول الكاتب، ويرجو يف 
كل ترجمة من ترجماته اأن يكون قد وّفق يف 

نقل ر�سالة الكاتب باأمانة.

اإح�سان �رسكي�س يف  �س������تاذ 
ا�ست�سفُت الأ

ندوت������ن من ن������دوات كاتب وموق������ف. كانت 

وبعن������وان:   1982/10/19 بتاري������خ  وىل  الأ

»ال�سرية ال�سعبية والواقعة التاريخية« مع كل 

من الدكاترة عبد الكرمي اليايف ونبيه عاقل 

أبو حممود(.  وخلدون احلكيم، واحلكواتي )ا

وكانت الندوة الثانية بتاريخ 1987/10/13 

وهي ندوة نقدية عن �س������عر فايز خ�س������ور، 

بح�س������ور ال�ساعر، وم�س������اركة د. عبد النبي 

آراء �رسكي�س يف كل من  ا�س������طيف. فكان������ت ا

الندوتن مث������رية للجدل، حت������ى اإن الدكتور 

وىل-  بتحري�س م������ن الن������دوة الأ الي������ايف – 
�رساف عل������ى العدد الذي ينوي  طل������ب اإيّل الإ

تخ�سي�سه لل�سرية ال�سعبية من جملة »الرتاث 

العرب������ي« التي كان رئي�������س حتريرها هاتيك 

يام والتي ي�سدرها احتاد الكتاب العرب.  الأ

لكني اعت������ذرت عن عدم متكن������ي من تلبية 

عداد لندوة عن ال�سرية ال�سعبية  ن الإ الطلب لأ

عداد عن ال�س������رية ذاتها  اأرهقني فكيف بالإ

ملجلة من حوايل ثالثمئة �س������فحة من القطع 

الكبري، اإ�سافة اإىل فقرنا املدقع للباحثن يف 

مانة – اأن  هذا املو�س������وع! اأذكر كذلك – لالأ
املرحوم اليايف ا�س������تبدل من عن������وان الندوة 

ن الواقعة عنده تعني  »احلادثة« بالواقعة، لأ

احل������رب كما تعني ي������وم القيامة، وقد جرى 

هذا ال�ش������تبدال اأمام اجلمهور وعرب م�ش������ار 

الن������دوة. وعلى الرغم من اأن العنوان �ش������ار 

»ال�ش������رية ال�ش������عبية واحلادثة التاريخية« اإّل 

اأن الدكت������ور نبيه عاقل ظل ي�ش������تخدم كلمة 

»الواقعة« على مدى الندوة كلّها!! 

�ش������تاذ �رصكي�ص  أ الأ يف ه������ذه الندوة ب������دا

مداخلت������ه بقوله: »لع������ّل العالقة بني التاريخ 

مور،  وبني ال�ش������رية ال�ش������عبية من اأعق������د الأ

�ش������ا�ص الذي يق������وم عليه البحث«.  ولعلها الأ

ث������م راأى اأن جميع الدار�ش������ني ين�رصفون اإىل 

أو �شخ�ش������ية ذات  واقع������ٍة تاريخي������ة بعينها، ا

مغناطي�ش������ّية اأو جاذبية تاريخي������ة، ثم ياأتي 

الزم������ن ويدور حول هذه الواقعة )احلادثة(، 

ث������م ينتقل �ش������فاهاً، ولرمبا باأ�ش������كال جزئية 

أو اأكرث  مكتوب������ٍة، اإىل اأن ينتق������ل اإىل قا�������صٍ ا

من قا�ص ا�ش������تنادا اإىل الرتاكم امللحمي، ثم 

خرية، ثم ياأتي الباحثون  ي�شوغه ال�شياغة الأ

ويدر�ش������ون الّظاهرة التي تك�شف عن زمنها 

اأكرث مما تك�شف عن التاريخ. 

ح�شب معطيات الواقع  وراأى �رصكي�ص – 

– اأن الدرا�ش������ات يف تراثن������ا الق������دمي كانت 
تنظر، حتى عهد قريب، اإىل الرتاث ال�شعبي 

أنه �ش������يء جماف  املتمث������ل يف ال�ش������رية على ا

للتاريخ احلقيقي. وقد �رصب مثاًل على ذلك 

يف ن�ص من تف�شري ابن كثري. يقول الن�ص: 

أم������ا ما يذك������ره العامة ع������ن )البّطال(  »ا
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من ال�شرية املن�ش������وبة اإىل ذي الهمة والبّطال 

مري عبد الوهاب والقا�شي عقبة فكذب  والأ

وافرتاء وو�ش������ع بارد وتخبط فاح�ص ل يروج 

ذلك اإل على غبي اأو جاهل كما يروج عليهم 

�شرية عنرتة العب�ش������ي املكذوبة وكذلك �شرية 

البكري والدنف وغري ذلك. والكذب املفتعل 

أ�ش������د اإثماً واأعظم جرماً  يف �ش������رية البكري ا

ن و�ش������عها يدخل يف قول النبي  من غريها لأ

 متعمداً فليتبواأ مقعده 
ّ
)�ص(: من كذب علي

من النار«. 

ثم راأى اأن ن�ص ابن كثري هذا يعطينا عدة 

�شور ذات دللت، فالنظر اإىل التاريخ الوارد 

أنه جماف ومغاير للتاريخ وهو  يف ال�شري على ا

عبارة عن كذب مق�ش������ود. فهذا الكذب هو 

عبارة ع������ن اخليال اأو فهم �ش������عبي للتاريخ، 

ن وا�شع ال�شرية ل يتوخى الكذب على  ذلك لأ

التاريخ واإمنا يتوخى غاية اأخرى. 

ولعل املقارنة التاريخية ل ت�ش������ح متاماً 

اإل اإذا اأخذنا ال�شرية ال�شعبية يف الزمن التي 

كتب������ت فيه والتاريخ الذي كان يكتب يف ذلك 

ن ننطلق من  الزم������ن. وقال �رصكي�ص: نحن الآ

مفهوم علمي عن التاريخ ي�ش������تطيع اأن يقيم 

ال�ش������كل الذي كتب فيه وال�ش������رية ال�ش������عبية 

أنن������ا رجعنا اإىل ذل������ك التاريخ  أي�ش������اً. فلو ا ا

أ�ش������ياء كث������رية يدخل فيها – لوجدنا اأن فيه ا

أي�ش������اً– اخليال، ول ت�شتقيم اأمام احلقيقة  ا

ن�شاب التي تت�شل اإىل  العلمية. وما ق�شية الأ

أو  أ�شكال الذاكرة ال�شعبية ا آدم اإل �ش������كل من ا ا

الذاكرة اجلمعية التي تريد اأن ت�ش������ّد فجوة 

أ�شا�ص يرّبر  أو تريد اأن ت�ش������ل اإىل ا يف التاريخ ا

وىل التي يجب  �شيئاً يف احلا�رص. فاملقارنة الأ

اأن تكون، هي املقارن������ة بني التاريخ يف ذلك 

الزمن وبني ال�شرية ال�شعبية التي كتبت فيه، 

وعندئ������ٍذ جند باأن هن������اك العديد من نقاط 

أو البينونة.  اللتقاء ولي�ص فقط الفرتاق ا

ال�شرية ال�شعبية اإذاً، وكما يراها �رصكي�ص، 

هي تاريخ �ش������عبي. مبعنى اأن ال�ش������عب �شّور 

أنه  أو كما توهم ا أراد اأن يكون، ا التاريخ مب������ا ا

كان يجب اأن يك������ون عليه حتى يقوم بعملية 

الو�ش������ل بني حا�������رصه وما�ش������يه. فالتاريخ 

أ�شياء  الر�شمي يف خلد ال�ش������عب كان ي�شور ا
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بعيدة عنه. ي�ش������ّور حياة احلكام واجليو�ص. 

أي�شاً، تاريخ انتقائي. بو�شفه كذلك فهو، ا

التاري������خ ال�ش������عبي، عند �رصكي�ص، �ش������اأن 

التاريخ الر�ش������مي انتقائ������ي متحّيز؛ ذلك اأن 

القا�ص ال�ش������عبي – �شاأن القا�ص الر�شمي يف 

ذلك الزمن- كان يتخرّي مو�شوعاته التاريخية 

أو بغري ما وعي. لهذا كان للتاريخ عرب  بوعي ا

الزمن والثقافات موائ������ل خمتلفة. والتاريخ 

الر�ش������مي نف�ش������ه – كما التاريخ ال�شعبي- ل 

أثوابه  ي�شتقر على و�ش������ع بعينه، فهو يجدد ا

أ�شلحته، �ش������اأن املحارب عندما يجد  دائما وا

اأن الزمن قد تخطاها. ومن ميزة التاريخ اأن 

كّل جيل ي�شتطيع اأن يكتبه وفق منظوره بغية 

و�شل حا�رصه مبا�شيه. وحني يُدر�ص التاريخ 

ينبغ������ي اأن يُنظر اإىل موائل������ه الثالثة: املوئل 

الر�شمي واملوئل املعار�ص واملوئل ال�شعبي.

�ش������تاذ  على �ش������وء هذا املفهوم در�ص الأ

اإح�ش������ان �رصكي�ص كتاب »الليايل« م�ش������تنبطاً 

الثنائي������ة التي وجدها في������ه، فجعلها عنواناً 

ملوؤلفه الذي �ش������در بعنوان: »الثنائية يف األف 

 مبيناً اأن الثنائية تُ�شت�شف من 
)1(

ليلة وليلة« 

خ������الل الواقع النتقايل يف ذلك احلني، وهو 

واقع الع�رص الو�ش������يط، متمثلة يف العالقات 

، بني 
ٍ
اجلدلية بني �ش������كل متجم������د واآخر نام

�ش������موليٍة مل تعد ت�شتجيب ملقت�شيات التطور، 

أ  ب������ل تقف حائاًل دونه، وبني خ�شو�ش������ية بدا

يره�������ص لها الزم������ن، بني الواق������ع واخليال 

يديولوجية ال�شائدة املهيمنة  والتطلع، بني الأ

وب������ني ما ي�ش������اققها �ش������مناً اأو �رصاحة، بني 

�شمور الفردية وحماولة ظهورها بني تبديل 

الطبيع������ة بالعلم والعمل ووه������م تبديلها عن 

طريق ال�شحر والو�شائط..

هذه الثنائي������ة يتقابل طرفاه������ا دون اأن 

ن تكوين������اً اجتماعياً ما، ل يتوارى  يتنافيا لأ

البتة قبل اأن يتطور املجتمع يف جمال تفكريه 

�ش������كال  نتاج في������ه. ول ميكن لأ وو�ش������ائل الإ

رقى يف �ش������لم التقدم  أو لعالقاته الأ نتاج ا الإ

اأن حتل حمل �ش������ابقاتها قبل اأن تكون �رصوط 

الوجود املادي لهذه العالقات قد انبعثت يف 

ن�ش������انية  قلب العامل القدمي. لهذا ل تطرح الإ

– وبالت������ايل كل جمتم������ع – اإل امل�ش������ائل التي 
أن������ا اإذا نظرنا عن كثب  ميك������ن حله������ا، ذاك ا

وجدنا اأن امل�ش������األة نف�شها ل تنبثق اإل حينما 

تكون ال�������رصوط املادية حللها ق������د قامت اأو 

أنها، يف القليل، �شائرة يف طريق ال�شريورة.  ا

أو  أل������ف ليلة وليل������ة، ا لق������د عّولت ق�ش�������ص ا

»الليايل« كما يحّب اآخرون ت�ش������ميتها، فيما 

ا�ش������تملت عليه وتوّخته، عّولت على التقابل 

يف امل�ش������اهد، فيم������ا هو مع������روف منها وما 

ه������و مغيب يف الوجدان الع������ام، على جدلية 

احلياة يف متبايناتها قبل الو�شول اإىل تركيب 

جديد.

هذه الق�ش�ص اأو احلكايات تعك�ص �شورة 

وا�شحة للبيئة واملجتمع اللذين جتري فيهما 
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أنها تقوم  أو ت�ش������تعار لهما، كم������ا ا اأحداثه������ا ا

ن ذات������ه على معرفة دقيقة واإح�ش������ا�ص  يف الآ

�ش������ادق بالبيئة واملجتمع الذي يقدم له هذا 

دبي. ومن هنا – ح�ش������ب ا�ش������تنتاج  العمل الأ

أت������ي التوفيق التام بني  املرحوم �رصكي�ص – يا

دبي، يف �شورته التي ا�شتوحاها من  العمل الأ

املا�شي واحلا�رص، من الواقع واخليال، وبني 

أثره الفني على املتلقي ملا حققه من مواءمة  ا

ناجحة ب������ني البيئت������ني ه������ي، يف حقيقتها، 

دبي، وهو  ول يف فني������ة العمل الأ العن�رص الأ

أداء مهمت������ه نحو املجتمع  ال������ذي ميكنه من ا

واحلياة. 

وراأى �رصكي�������ص اأن جمل������ة اأهداف كتاب 

أل������ف ليلة وليل������ة املرامي التعوي�ش������ية التي  ا

حمله������ا املوؤلف لعمل������ه الفن������ي والتي كانت 

ول�ش������ك حتمل الراحة النف�ش������ية والر�ش������ى 

الوجداين لذلك ال�ش������عب ال������ذي كان له اأكرث 

قب������ال عليها  من �ش������كاة، مم������ا دفعه على الإ

بحب و�ش������غف تغلغ������اًل بالنفو�������ص فتوارثها 

ف������راد جياًل بع������د جيل، مم������ا يقطع باأن  الأ

اختيار املو�ش������وعات مل تكن جمرد م�ش������ادفة 

واإمنا جاء عن موهبة فنية ملوؤلف منفعل عزز 

عمله بتح�ش������ٍن واٍع، وكان يف الوقت نف�ش������ه، 

نتاجاً طبيعياً ملقت�شيات البيئة والع�رص ولعّل 

أنا�شاً اأم�شكوا مبا  أو القا�شني كانوا ا القا�ص ا

يف املجتم������ع م������ن تقاليد وما في������ه من حياة 

�ش������عبية، وحتى دوافعها ال�شوقية، فاخرتقوا 

دب الر�شمي مدخلني عليه احلرية  حجب الأ

واخليال وال�شحك ونفذوا من خالل ذلك يف 

القيود والت�شّيقات الزخرفية والحت�شامات 

أو الروح  الجتماعي������ة، اإذ مل تعد روح التقليد ا

الكال�ش������يكية هي ما يحتاجه املجتمع واإمنا 

اإطالق ال�رصاح.

 اأ�ضول األف ليلة وليلة

اأ�ش������ول حكاي������ات  اأن  يوؤك������د �رصكي�������ص 

األف ليل������ة اأقدم م������ن الق������رن الرابع ع�رص، 

وىل ترجع اإىل القرن العا�رص  ف�ش������واهدها الأ

للمي������الد. ويف حوايل الق������رن الثامن ترجم 

اإىل العربية يف بغداد كتاب حكايات فار�شي 

ل������ف حكاية« الذي يت�ش������من  ه������و كتاب »الأ

حكاي������ات هندية وفار�ش������ية وحم������ل عنوان 

لف ليلة«. ويرجح �رصكي�ص اأن تكون  »كتاب الأ

هذه املجموعة قد اأخ������ذت تتزايد يف م�رص 

أنها اكتملت وغريت واخت�رصت  و�شورية، كما ا

وكذلك غري نظامها. ومل تكف هذه املجموعة 

أك�ش������ب جامع  بع������د ذلك ع������ن التطور، فقد ا

هذه احلكايات يف الق������رن الرابع ع�رص هذا 

العمل �شيغة التاأليف الفني، بل اإنه اأدخل يف 

هذه املجموعة الكبرية م������ن ثم نوادر اأخرى 

أ�ش������اطري ومغامرات، وطّوعه������ا كلها لبيئة  وا

واحدة وروؤية واحدة. 

أ�ش������ار اإليه بع�ص  ويخربن������ا �رصكي�ص مبا ا

امل�ش������ت�رصقني من حي������ث اأن كال م������ن الهند 

أر�������ص اجلزيرة و�ش������ورية وم�رص  والفر�ص وا
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أ�ش������همت يف خلق جمموعة  ت������راك ا وبالد الأ

أل������ف ليلة وليلة«. ومن خالل هذا  حكايات »ا

دنى باأ�رصه  العمل يتح������دث اإلينا ال�������رصق الأ

وكذلك ب������الد الهند وكثرياً م������ا اأمكن تتبعه 

أو تتبع ت�ش������وره، اأي اأن هذه املجموعة متثل  ا

دب ال�رصقي لمثيل له. ي�ش������اف  أث������راً يف الأ ا

أمل������ع اإليه هوؤلء امل�ش������ت�رصقون  اإىل ذل������ك ما ا

أثٍر لبابل يتمثل يف �ش������ورة ال�ش������ياطني  م������ن ا

خر  التي يكون ن�شفها اإن�ش������انياً ون�شفها الآ

حيوانياً، وكذلك مو�شوع احل�شول على ماء 

احلياة الذي يرجح اأن يكون اأ�شله راجعاً اإىل 

امللحمة البابلية جلجام�ص، ف�شاًل عن بع�ص 

الق�ش�������ص التي يرجح اأن تكون لها اأ�ش������ول 

أ�شهمت فيه  م�رصية قدمية، اإ�ش������افة اإىل ما ا

البيئ������ات العربية القدمي������ة واملعا�رصة لتلك 

الق�ش�ص.

يذكر �رصكي�ص كذلك اأن بع�ص امل�شت�رصقني 

أيدينا  خرين ي������رون اأن »الليايل« التي بني ا الآ

ق�شمان منف�شالن: الق�شم البغدادي، يدخل 

أو الفار�شي الذي  فيه كل الق�ش�������ص الهندي ا

دخ������ل العربي������ة زمن العبا�ش������يني، والق�ش������م 

امل�رصي وهو ما كتب من هذا الق�ش�������ص يف 

كل من م�رص و�ش������ورية لت�شال البلدين �شلة 

أيام حك������م املماليك. ومن  وثيق������ة وخا�ش������ة ا

دب ال�ش������عبي بعامة، ح�شب قراءة  ظواهر الأ

أنه يجم������ع بني النقل والو�ش������ع،  �رصكي�������ص، ا

خر. ثم  وقلم������ا يقت�رص على اأحدهما دون الآ

دب جعل بع�ص  اإن الت�شابه امللحوظ يف هذا الأ

أنه:  الباحثني املعا�رصين يف�رصونه من حيث ا

»يرج������ع اأول ما يرجع اإىل العوامل النف�ش������ية 

امل�شرتكة بني ال�ش������عوب«. وثمة مدار�ص ترد 

دب اإىل مواطن  كث������رياً من اأ�ش������ول ه������ذا الأ

بعينها. مل يذكرها �رصكي�ص، لكنه راأى اأن هذه 

النظرية مل تقو على ال�شمود يف وجه احلقائق 

التي تدح�شها. والثابت عنده هو اأن عن�رص 

خذ متالزمان مذ  بداع وعن�رص النقل والأ الإ

اأن وجدت و�ش������ائج واأوا�رص ات�ش������ال ممكنة 

دب  ن خ�شائ�ص الأ قوام، لأ بني ال�شعوب والأ

أو ال�ش������عبي اأن يظل يف  الق�ش�ش������ي املروي ا

�شا�ص املو�شوع دميومة  تطور دائم، واإن تكن لأ

ن�شبية. 

ومن الوا�ش������ح ل������دى �رصكي�������ص اأن وجوه 

التجان�ص يف اآداب ال�شعوب ل تقوم كلها على 

خذ من بع�ش������ها. ويوؤكد – وفقاً للقوانني  الأ

الطبيعية والجتماعية- على ن�ش������وء �ش������ور 

مت�ش������ابهة يف املجالني املادي والروحي على 

�شا�شية  ن�شانية الأ فكار الإ �شواء منبثقة من الأ

لدى ال�ش������عوب املنتمية اإىل اأجنا�ص خمتلفة، 

خر. ثم اإن املرء  ي�شتقل بع�شها عن بع�شها الآ

مل يعد ي�شتم�شك اليوم باأحد الحتمالني دون 

�شا�ص، مبعنى هجرة  أ الأ خر بو�ش������فه املبدا الآ

داب ال�شعبية واعتماد بع�شها على بع�شها  الآ

أو ا�ش������تقاللها وتفردها، حيث ميكن  خر، ا الآ

أ�شا�ش������ية،  لكال الحتمالني اأن يقفا ب�ش������فة ا
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وجنب������اً اإىل جن������ب، وه������و الثابت، ل�ش������يما 

ثر املو�شوف ب� »األف  أثر كهذا الأ بالن�شبة اإىل ا

ليلة وليلة«. 

ث������ر الفني لبيئة  والباح������ث يف متثيل الأ

اجتماعي������ة معين������ة، ح�ش������ب �رصكي�ص، قد ل 

يعري كبري اهتم������ام مبعرفة ما اإذا كان متاثل 

الن�ش������و�ص قد ن�ش������اأ م�ش������تقاًل لدى خمتلف 

ال�ش������عوب كانعكا�ص للمو�شور نف�شه يف خميلة 

طبقات معينة ولتجربة اإن�ش������انية متماثلة يف 

أو عل������ى العك�ص من  �شا�ش������ية، ا خطوطه������ا الأ

ذلك باأن تكون بذور ذلك الق�ش�������ص ال�شعبي 

ن كال العتبارين  ق������د حملتها ريح موؤاتية، لأ

واحد يف تقدير املرحلة الزمنية، والواقع اأن 

التياري������ن يتقابالن ول ينغل������ق اأحدهما عن 

خ������ر اإل يف املجتمعات التي انعدمت فيما  الآ

أ�شباب التوا�شل.  بينها ا

وثمة �شوؤال يفر�ص نف�شه هو: ملاذا تهاجر 

احلكاي������ات من بالد بعينه������ا اإىل بالد اأخرى 

أو مل������اذا متتاز بالد بعينه������ا باإنتاج  بعينه������ا؟ ا

الق�ش�ص التي ت�شتخدمها بالد اأخرى؟

يخربن������ا �رصكي�������ص اأن )ف. بنفي( حاول 

جاب������ة عن هذا ال�ش������وؤال ح������ني ربط بني  الإ

نظريته »الهندية« ون�شاط املب�رصين والدعاة 

البوذيني. وعلى الرغم من اأن املرحوم �رصكي�ص 

مل ينك������ر ما يف هذا الفرتا�ص من �ش������واب، 

أن������ه كان ي������رى اأن )بنف������ي( يبال������غ بهذا  اإل ا

القدر اأو ذاك يف تقدير املوؤثرات ال�ش������فاهية 

على ح�ش������اب املوؤثرات املدونة كتابًة. وقال: 

»ليج������وز اأن نعزو، دائماً، ذي������وع احلكايات 

ال�ش������عبية وانت�ش������ارها اإىل بع�������ص احلركات 

أ�ش������د عمقاً  أ�ش������باب اأخرى ا الدينية، فهناك ا

 )2(
أ�شمل«.  ت�شتطيع اأن تعطي تف�شرياً اأكمل وا

أ  وراأى اأن رواية الق�ش������ة ج������زء ل يتجزا

دب باإن�شاء النرث الق�ش�شي  مما ي�شمى يف الأ

أنواع هذا النرث يحتاج يف نرثه  ذلك اأن بع�ص ا

أنواع اأخرى منه  اإىل قل������م وورق، بينما تروج ا

بالتناقل ال�شفاهي. اأما الختالف فينح�رص 

يف درجة »الكتمال« بني ن�ص ون�ص. 

م������ن املعل������وم اأن كتابة النرث الق�ش�ش������ي 

اجلي������د ل توؤاتي جميع النا�ص، كما اأن رواية 

الق�شة ال�شعبية لي�شت موهبة متاحة لكل فرد 

ف������راد واإل ملا كانت مهنة »احلكواتي«  من الأ

منوطة بعدد ي�ش������ري من ممار�ش������يها. كذلك 

أ�شبق  أو فار�ص ا ال�ش������عوب. ولئن كانت الهند ا

أو ا�شترياد وت�شدير بع�ص  من العرب يف و�شع ا

احلكايات فمن الثابت، ح�ش������ب �رصكي�ص، اأن 

عدداً من الأمم يف القرون الو�شطى كان من 

مة  أو روايتها ومنها الأ أ�شاتذة و�شع الق�شة ا ا

العربي������ة التي كانت يف ذلك احلني وا�ش������عة 

وراوية وم�شدرة لهذا الق�ش�ص. 

ثر  �ش������ول التاريخية لهذا الأ أياً كانت الأ وا

جمالية  دب������ي فهي ل تنال م������ن النظرة الإ الأ

لدى درا�ش������ته وتقييمه واعتب������اره وليد بيئة 

معينة، تلفه فكرة عامة يف جوهره و�شياقه، 
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ويخ�ش������ع مبجمله ملوؤث������ٍر واح������د. ول ريب 

يف اأن طابع������ا ممي������زاً يطبع������ه قد ا�ش������تلهم 

من خ������الل بيئة عربية يف حقب������ة من تاريخ 

م������ة العربية وتاريخ قطر من اأقطارها هو  الأ

)م�رص(. و�ش������واء اجته الق�ش�ص فيه اجتاهاً 

دينياً اأو خلقي������اً اأو ذهب يف مذهب التاريخ 

أو  أو عن������ي بالنق������د الجتماعي ع������ن عمد ا ا

أو ت�شدى  أو اقرتن بالناحية التعليمية ا بغريه، ا

�ش������اطري، فاإن وراء  للخرافات وال�ش������حر والأ

ذلك كما راأى �رصكي�������ص، حياة كاملة ملجتمع 

كامل تعر�ص نف�شها بوجه حينا وباأخر حيناً 

تالياً؛ وكالهما يف�ش������ي اإىل تناغم احلياة يف 

وجوهه������ا املختلفة، ويف تنوعه������ا ووحدتها. 

لهذا كان لبّد م������ن اأن يلعب عامال دورهما 

أو تكييفها؛ فلم  يف احل������د من مادة الكت������اب ا

يك������ن الب������اب مفتوح������اً عل������ى م�رصاعيه يف 

الكت������اب لقبول كل ق�ش�������ص �ش������عبي، واإمنا 

ا�شرتط يف هذا الق�ش�ص اأن يكون قد خ�شع 

جادة الفنية وا�ش������رتط فيه األ  لدرجة من الإ

يديولوجية ال�ش������ائدة ولو من  ي�ش������طدم بالأ

حيث الظاهر، واأن حتمل احلكايات قوا�شم 

م�ش������رتكة تظل يف خل������د ال�ش������امع مرتابطة 

احللقات متكاملة يتنبه خياله لها يف عملية 

ربط ت�شل موؤثرات الليلة ال�شابقة بالالحقة. 

ولئن انتقلت احلكاية ال�شعبية من مكان اإىل 

مكان، غري مقيدة بحدود، فمما ل�ش������ك فيه 

أنها تدل دللة وا�شحة على اأخالق اجلماعة  ا

أو ال�شامع –  التي �شمعتها فرددتها، فالقا�ص ا

اإزاء تنوع املادة من واقع وخيال واأخبار- قد 

ي�شيغ �شوراً خمتلفة لبيئات متنوعة وعادات 

ن������ه جديدة علي������ه وتبهره  عجيب������ة تلذ له لأ

نها غريبة عنه، ولكن القا�ص وال�ش������امعني  لأ

ل ميكن اأن يقروا نتائج الق�ش�������ص ال�شعبي 

عل������ى غري موؤلفهم وتطلعهم، وهذا هو تاأكيد 

الذاتية للق�شة ال�شعبية.

األف ليلة وليلة عربيًا

�ش������تاذ اإح�ش������ان �رصكي�ص اإىل اأن 
ي�شري الأ

�ش������الم  احلياة يف املجتمع العربي ملا قبل الإ

كانت حافلة بال�شعراء الذين تغنوا بالنزاعات 

واملعارك القبلية وبالبطولت وباحلب. وراأى 

اأن حكايات ال�ش������حراء اخلرافية – ح�ش������ب 

تعب������ريه- تنتم������ي اإىل ذلك املجتم������ع، ومنها 

حكايات حامت الطائي الذي قرى ال�ش������يفان 

بعد موته. وا�ش������تخل�ص �رصكي�ص يف �شوء ما 

انتهى اإليه من هذه، الق�ش�������ص املدونة فيما 

بع������د، اأن ال�ش������عر مل يكن ميث������ل ثقافة العامل 

العربي كلها، فقد منا اإىل جانبه اأدب �شفوي 

كان ي�ش������اعده منط احلياة. وبال�ش������تناد اإىل 

الوقائ������ع الع�رصية وجد اأن حفالت ال�ش������مر 

أ�ش������همت منذ ذلك احلني، باحلكايات التي  ا

كان������ت حتك������ى، يف اإبق������اء حما�ش������ٍة موروثٍة 

�شاطري. للق�ش�ص والأ

ومهما تكن �ش������هادة الن�ش������و�ص التي يف 

حوزتنا قليلة فهي تتيح – كما راآها �رصكي�ص 
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– ا�شتح�ش������ار تن������وع ردود الفع������ل للمجتمع 
حرى يف  أو بالأ العرب������ي يف ذل������ك الع�������رص، ا

القرنني ال�ش������اد�ص وال�ش������ابع للميالد، جتاه 

اأ�رصار الطبيع������ة والالمنظورات واملوت، كما 

خرجت ق�ش������ية اخلري وال�رص على نحٍو اأقل 

�ش������ياء مما ه������ي عليه يف  متثياًل جلوهر الأ

أنه������ا مل تطرح حتت  ال�ش������عر اجلاهلي. بيد ا

ميان بل طرحت بب�ش������اطة وبراءة  �ش������عار الإ

وخ�شوع للقدر.

�ش������طورة والواقع  أم������ا اختالط عاملي الأ ا

دب  با�ش������تمرار كم������ا يب������دوان يف ه������ذا الأ

ن ردود الفعل ال�شخ�ش������ية  فواجب التوقع، لأ

واجلماعي������ة جتيز مع ذل������ك متييز ما يتعلق 

دراك الواقعي  باخليال والوهم مما يتعلق بالإ

للحوادث. 

انتق������ل فن الرواي������ة العربية، من ثم، من 

مويني يف دم�شق: اإىل  ال�شحراء اإىل بالط الأ

هذه الفرتة تنتمي حكايات البهجة عن املدينة 

امل�ش������هورة. ومن دم�ش������ق تزحزح مركز تلك 

الرثوة الروائية اإىل بالط اخلليفة يف بغداد، 

وقد ظهر �ش������دى هذا الع�������رص يف حكايات 

أل������ف ليل������ة وليلة( التي حك������ت عن هارون  )ا

الر�شيد، فزّوقت �شخ�ش������يته حيناً، وجانبت 

فيها احلقيقة التاريخية حينا اآخر.

وكلما توغل امل������رء يف حكايات األف ليلة 

وليلة ازداد – كما يقول �رصكي�ص – اإح�شا�شاً 

باأنفا�������ص الروح العربي������ة؛ فالطبيعة العربية 

تاأخ������ذ مبجامع النفو�ص مب������ا فيها من نزعٍة 

روحي������ة جتمع م������ن متفرق تلك الق�ش�������ص، 

ع������رب معرف������ة عقيدي������ة خال�ش������ة بالطبائع 

�ش������ياء. ولئن كان العرب اأ�شدقاء  الغريبة لالأ

للحكاية اخلرافية ومبتكرين لها، فقد كانوا 

م�ش������تقبلينها بطريق������ة نادرة. وق������د جعلت 

منه������م موهبته������م يف املالحظة والت�ش������وير 

رواة للحكاي������ة اخلرافي������ة ل مثيل لهم. ومن 

الطبيعي اأن ميتثل ت�ش������ويرهم ملقدرة امللوك 

والوزراء والغنى والعرو�ص والق�شور واملعارك 

عياد  احلربي������ة وجم������ال الن�ش������اء وبه������اء الأ

مع������ان يف و�ش������فها على هذا  والولئ������م، والإ

أو ذاك؛ له������ذا تنت�رص احلكايات مثل  النح������و ا

زه������ار وهي تقف بجانب بع�ش������ها بحرية  الأ

وتلقائية.

لقد �شما العرب، كما يرى �رصكي�ص، بفن 

احلكاي������ة اخلا�������ص بهم اإىل ح������د »الكتمال 

الفريد«. فال�ش������ور وامل�ش������اهد جمتلى ح�شن 

يق�ش������د، ففي ما يعرثون علي������ه من دواعي 

أنه  الو�شف والت�شبيه واملقارنة ي�شعر القارئ ا

. واحلكاية  لأ بن�شوة، اإذ ي�ش������ع كل �شيء ويتالأ

اخلرافية نف�ش������ها التي تنت�ش������ي منها ق�شور 

احل������كام وتعي�ص يف م�ش������هد مكتم������ل البهاء 

وال������رواء والعذوب������ة والرقة، مت�ش������ي غاية 

يف التن������وع باألوانها املن�ش������ابة يف روعة ورقة 

وامل�ش������بعة غاية الت�ش������بع كاأنه������ا منبعثة من 

ما�شي الرطبة تتجول  اأعماق جمهولة. ويف الأ
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مع القا�������ص يف حدائق اخللفاء حيث تندفع 

املياه من النافورات يف خفوت واإيقاع، وحيث 

زهار والرياحني.  ياأتي الن�شيم بعبري متنوع لالأ

وكذلك يجلب هدوء ال�رصق العميق الذي ينبع 

�ش������داء  من حياة البذخ والذي تتماوج فيه الأ

اخلفية، الطماأنينة للم�شتمعني والن�شوة وهم 

ي�شغون اإىل ما يف هذه احلكايات اخلرافية 

املداعبة. 

هذا ال�ش������كل من احلكايات ر�شم و�شورة 

للحياة العربية خالل �ش������تة قرون، وكثرياً ما 

ن�شان اأن هذه احلكايات كانت اأكرث  يت�شور الإ

وف������رة وغنى مما ميك������ن اأن تكون عليه هذه 

الق������رون جمتمعة. فاخلليفة الذي يت�ش������ف 

بالعدل، وذلك احلاكم امل�ش������تبد الذي يطاع 

خر املزيف،  طاعة عمياء، والوزير الويف والآ

ورجل الب������الط الذي يقف وراء الد�ش������ائ�ص 

ويديره������ا، وحكم ال�ش������لطان بو�ش������فه رجل 

على ومقرراته واأحكامه العادلة  الق�ش������اء الأ

بني الفرقاء، ثم املعارك حول العقائد وخروج 

�ش������واق عند الجت������ار بالرقيق  النا�ص اإىل الأ

وعند تبادل التجارة يف �شخب وعند امل�شاومة 

�ش������ياء النفي�شة ويف م�شتلزمات احلياة  يف الأ

وحياة احلرمي وبيوت البغاء ومالمح القبائل 

�شفار اخلطرية  عرب ال�شحراء ومغامرات الأ

يف البحار وهذا املزيج املختلط من اأ�شحاب 

الديان������ات ون�ش������اط اأ�ش������حاب احلرف من 

�شكافية واخلياطني  اخلبازين واجلزارين والإ

وال�شماكني وعمال ال�شفن واحلمالني والعبيد 

واجلواري.. كل هذا ي�شور يف �شور جديدة 

دائم������ا وغنية باألوانه������ا، ويف حكايات هزلية 

مثرية ويف �ش������دق ل مثيل ل������ه وطبيعة قوية 

حمرية ما ت������كاد تبدو اخلطوط الرئي�ش������ية، 

القليلة البارزة، لها حتى تت�شع وتفرغ �شحنتها 

 
)3(

و�شط اأكرث اأمور احلياة اإثارة. 

وحيث اأن تيار حياة كهذه اأكرث ات�ش������اعاً 

أ�ش������د قوة واأوفر دفع������اً يف تدفقه من تيار  وا

ق������وام الذين اأخ������ذ عنهم  احلي������اة ل������دى الأ

ق�ش�ش������هم، فق������د انبثق عن������ه تاأثري مفاجئ 

وجديد كل اجلدة. فاأي ت�ش������وير يفوق هذا 

الت�ش������وير املاتع والرائع الذي قدمه القا�ص 

العرب������ي يف حكاية احلالق الرثث������ار واإخوته 

حدب الذي  ال�ش������بعة، ويف حكاية اخلياط الأ

أ�شخا�ص دون اأن يقتله  أربعة ا ن�ش������ب قتله اإىل ا

ر�ص الذي زار �شاكن  اأحد، وحكاية �شاكن الأ

البح������ر فارت������اع من عمقه ال�ش������حيق وانبهر 

آه فيه من كنوز عجيبة. لكنه ُطرد من  مب������ا را

أنه مل يحتف  مملكة البحر ل�شبب جوهري هو ا

باملوت ويفرح به ويهزج له مثل �ش������اكني تلك 

اململكة، بل اأبدى �ش������كاته من املوت وتذمره 

منه.

أ�شبع العرب بروحهم وفنهم ما ا�شتمدوه  ا

ثر اخلالد  من غريهم، حتى لقد غدا هذا الأ

مبجمل������ه ن�ش������اً عربي������اً بامتي������از، خلق فيه 

الق�شا�شون املهرة، ل�شيما فيما اأ�شافوا اإليه 
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من حنكة يف الرواية، �ش������وراً جديدة ولفتة 

�شواء من خالل احلكايات التي ابتدعوها، اأو 

خرى  عرب تلك التي اأخذوها عن ال�شعوب الأ

�ش������لوبهم وطبعوه������ا بطابعهم.  لأ وطّوعوها 

ولطاملا اأده�شتنا تلك ال�شور باألوانها النابعة 

من جمتمع ح�ش������اري مرتف، ميور بالعذوبة 

واملغزى والفكاهة املبتكرة واملثرية.

�شارة كذلك اإىل اأن �رصكي�ص، يف  جتدر الإ

وقوفه املتزن مع اأ�شول األف ليلة وليلة، كان قد 

�شول  ا�شتعر�ص جوانب من اإرها�شات هذه الأ

من �شحٍر وجٍن وهوام و.. املوروثة عربياً عن 

�شالم، ل�شيما ال�شورة  اآداب ما قبل ظهور الإ

التي ميكن ر�شمها لبواكري الق�شة اخلرافية 

�شطورة التعليلية« التي  وبروز ما ي�شّمى ب�: »الأ

أو  أو واٍد ا كان يُق�ش������د بها عر�ص مظهر جبل ا

أو اكت�شاف �شبب  �ش������جرة اأو �شخرة اأو مغارة ا

تكوين خمل������وق عجيب اأو ظاه������رة طبيعية. 

�شاطري، يف كثري  وقد اقرتن هذا النوع من الأ

أ�شاف  من النقاط، بالق�شة اخلرافية اأمثال: ا

�ش������اطري  ونائلة وقرب اأبي رغال.)4( ولهذه الأ

-يف ذلك الع�������رص- وجهها الأخالقي، وهي 

يف هذا الجتاه متهد للق�شة عندما ل تكون 

ذاتها ق�شة. 

�ش������طورة التعليمية قد تثري حكايات  والأ

ن�ش������ان فيما م�ش������ى،  تروي عظمة اأعمال الإ

كال�رصح الذي بناه هامان باأمٍر من فرعون، 

وق�ش������ور ثمود يف وادي القرى و�ش������د ماأرب 

يف اليم������ن، وكذلك قالع غم������دان يف اليمن 

أي�ش������اً، ثم اخلورنق وال�ش������دير يف احلرية..  ا

�شفهاين خرباً  غاين لالأ و�ش������نجد يف كتاب الأ

أبيه، مفاده  ع������ن اجلن يرويه ابن الكلبي عن ا

بر�ص( ال�ش������اعر املعروف  أّن )عبيد ب������ن الأ ا

وجد يف ال�ش������حراء ثعباناً مهولً فاحتاً فاه 

من الظماأ، ومل يكن مع عبيد �ش������وى ف�ش������لٍة 

من املاء ف�شقاه حتى الرواء، فان�شاب الثعبان 

يف الرمل، فلّم������ا كان الليل ونام القوم ندت 

أثٌر، فقام كّل  رواحله������م فلم يَُر ل�ش������يٍء منهم ا

واح������ٍد يطلُُب راحلته فتفّرقوا، ولكّن الثعبان 

أنقذ عبيداً من الهالك.  ا
ٌّ
وهو جّني

الف���رق ب���ني احلكايت���ني اخلرافّية 

وال�ضعبّية

أ�ش������ار عدٌد من الباحثني اإىل الفرق بني  ا

كلٍّ من احلكايتني اخلرافّية وال�ش������عبّية، لكّن 

�شتاذ �رصكي�ص ا�شتنتجه ا�شتنتاجاً حتليلّياً،  الأ

معتمداً يف ذلك على تفا�ش������يل �ش������غريٍة يف 

حجمه������ا غنّي������ٍة يف مردوده������ا؛ فقد لحظ 

ن������واع احلكائّية  أّن ال�ش������عوب مل تفّرق بني الأ ا

جميعاً. و�رصب مثاًل يف األف ليلة وليلة التي 

أ�ش������اطري  راآها ت�ش������ّمنت حكاياٍت خرافّيًة وا

أّن  وفاب������ولت وروايات وبطول������ة و.. ثّم راأى ا

لهة  أ�شطورة الآ احلكاية ال�شعبية واخلرافة وا

تتاأّلف يف جمموعها من املو�شوعات نف�شها. 

نواع ل يتمّثل باملو�ش������وع  الف������رق بني هذه الأ

أو  واإمن������ا يُتّوّج������ب البح������ث عنه يف مظ������ان ا



    �سخ�سيات معرفّية �إح�سان �رسكي�س

223 2010 �شـــــــــــــــباط     557 العــــــــــــــدد 

أ�ش�������ٍص اأخرى، كم�ش������توى التفكري يف الع�رص  ا

أو تطلٍّع  الو�ش������يط وم������ا يحمله م������ن عج������ٍز ا

واإمكان. وهذا يق�ش������ي ب������اأن يتناول الباحث 

�شكال املختلفة عرب ارتباطها بت�شّوٍر  هذه الأ

أ�شباب  ذهنيٍّ عام ف�ش������اًل عّما تت�شّمنه من ا

املتعة والت�رصية. وذلك بغية النظر يف ترابط 

ظواهرها ودواعيها من �شحٍر وعلٍم وعرافٍة 

وتنجيٍم و�ش������يمياء، اإ�ش������افًة اإىل ما يَحفُل به 

أّنه عامل الو�شائِط الوا�شع  عاملُ اجلنِّ من حيث ا

الرهيب اأي�شاً.

أّن الباحثني �رصفوا كثرياً  لحظ �رصكي�ص ا

من اجلهد يف درا�ش������اٍت م�شتفي�شٍة ليقولوا: 

اإّن احلكاية ال�ش������عبّية حتكي ع������ن حادثٍة اأو 

مور له مغزًى خا�ّص، يحمل  أمٍر م������ن الأ عن ا

عل������ى العتقاد باأّن ما نحك������ي عنه اإمّنا هو 

واقٌع معي�ص. له������ذا فهي تُركِّز على احلادث 

أّم احلكاية  �شخا�ص. ا اأكرث من الرتكيز على الأ

 اآخر ل يهدف 
ٌّ
أدب������ي اخلرافّية فهي �ش������كٌل ا

أمٍر ل������ه اأهمّيٌة بالغة  أو ا اإىل ت�ش������وير حادثٍة ا

واإمّنا يهدف اإىل ت�شوير مناذج ب�رصّية. ثّم اإّن 

احلكاية اخلرافّية خلا�ّش������ّية الت�شوير فيها 

ن�شان، وعالقة  ن�ش������ان بالإ ت�ش������وِّر عالقة الإ

ن�شان بالعامل  ن�ش������ان باحليوان، وعالقة الإ الإ

 وجمهول. وي�ش������ُعب 
ٍ
املحي������ط به م������ن معلوم

متام������اً اأن ترجع م�ش������ادفاتها وحوادثها اإىل 

العامل ال������ذي نعي�ص فيه على الرغم من عدم 

انف�شالها كلّّيًة عن عامل الواقع واإن�شانه.

أّن كتاب األف  كاأّن الباحث������ني مل يلحظ������وا ا

ليل������ة وليلة جمع ب������ني هذين ال�ش������كلني معاً 

دون اأن يُخال������ج القا�������صّ هاج�ص جتواله يف 

عامل������ني متمايزين. ودعماً لقراءته هذه اأورد 

أّنها تك�شف عن  �رصكي�ص مناذج واإ�شاراٍت راأى ا

أو بع�ص التخّيالت التي حفلت  بع�ص املعاين ا

بها تلك احلكايات وكيف انعك�ش������ت يف ذهن 

مبدعها ومن ثم يف اأذهان املتابعني �ش������ماعاً 

أو ق������راءة. فف������ي حكاية »ج������ودر بن التاجر  ا

عم������رو واأخوي������ه«، اإ�ش������ارًة اإىل جماع������ٍة من 

املغاربة علّمهم والدهم الّرموز وفتح الكنوز 

وال�ّش������حر و�ش������اروا يعاجلونه حّتى خدمتهم 

مرُد اجلّن والعفاريت. وتِرُد اإ�شارة اإىل كتاٍب 

ّولني مذكوٌر فيه �ش������ائر  أ�ش������اطري الأ ا�ش������مه ا

أّما كنز ال�شمردل ففيه:  الكنوز وحّل الّرموز. ا

»دائرة الفلك واملكحلة واخلامت وال�ش������يف«. 

فاخل������امت له م������ارٌد يخدم������ه ا�ش������مه الّرعد 

القا�ش������ف، ومن ملك ه������ذا اخلامت ل يقدر 

د  أّما ال�شيف فلو ُجرِّ أو �ش������لطان. ا عليه ملٌك ا

على جي�ٍص وهّزه حامل������ه لهزم اجلي�ص كلّه، 

أفناه؛  أراد حامله اإفناء ه������ذا اجلي�ص ا ف������اإذا ا

حيث يخرج من ذلك ال�ش������يف ب������رٌق من نار 

أّما دائرة الفلك فاإّن  يقتل اجلي�ص جميعه. وا

الذي ميلكه ي�ش������تطيع اأن يوّجهه حيث ي�شاء 

ر�ص، واإذا غ�شب على  أّي مكاٍن يف الأ فريى ا

مدين������ٍة وّجه الدائرة اإىل ال�ش������م�ص لتحرقها 
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أّما املكحلة فاإّن كّل من اكتحل بها  قاطب������ًة. وا

ر�ص. يرى كنوز الأ

خي������ولت، القدرات  ه������ذه الفانتازيا، الأ

املتخّيل������ة، كثرياً ما تختل������ط يف خلد القا�ص 

مب������ا ي�ش������به »العلم/ الوه������م« كما ي�ش������ّميه 

أّن القا�ص ي�ش������عها قيد اإمكان  �رصكي�ص. اأي ا

العلم وقدرة الذكاء الب�رصي، فثّمة يف اإحدى 

احلكايات اإ�ش������ارةٌ اإىل نوع من الدهان اإذا ما 

ُدهن به اجل�ش������م الب�رصي مّكن �ش������احبه من 

. كما 
ّ
العي�ص حت������ت املاء كاأّي خمل������وٍق مائي

بانو�ص فيه زرٌّ ي�ش������عد براكبه  أّن فر�������ص الأ ا

ر�ص،  عل������ى وزرٌّ اآخر يح������ّط به اإىل الأ اإىل الأ

هذا اإ�شافة اإىل ب�ش������اط الّريح وما ماثل من 

ن�شان على املاء،  خاييل احلكائّية كم�شي الإ الأ

وقات  والطاوو�ص الذي يوؤّذن لل�ش������الة يف الأ

املح������ّددة، والبوق الذي يحم������ي املدينة من 

أّي ع������دوان، فم������ا اأن يدخ������ل املدينة غريٌب  ا

عنها حّتى يُ�ش������ارع الب������وق اإىل الّتنبيه منذراً 

ن�ش������ان على  فعى التي دّلت الإ وحم������ّذراً. والأ

ع�شبة اخللود..

ولئ������ن كان������ت احلكاي������ات اخلرافي������ة ل 

أ�شا�ش������ها اإ�ش������ارات جغرافي������ة  تت�ش������من يف ا

أنها حتتوي  أو تاريخية حقيقية كما ا حقيقية ا

أ�ش������ماء حقيقة، واإمن������ا تلعب دورها يف  على ا

ن تكون حوادث جزئية  عامل خيايل ومتي������ل لأ

انتظمت يف وح������دة مثرية، ف������اإن احلكايات 

آه������ا �رصكي�ص يف الليايل، متثل  العربية كما را

عل������ى الغالب طابع البناء الق�ش�ش������ي. ومن 

وراء ه������ذا الطابع تغدو احلكايات اخلرافية 

ل غاية يف ذاتها واإمنا و�شيلة وتكملة لغايات 

هداف ي�شت�شعرها القا�ص  اأخرى، و�شائط لأ

ويتوخاه������ا يف غاللة من اخليال وال�ش������حر 

أو الالوعي ولو جتافى عن  فتتن������اوب الوعي ا

أث������ور العقلي العملي ال������ذي طبع الثقافة  املا

العربية من خالل روحية خ�شبة كما ي�شفها 

ن�ش������ان ين�شى ن�شيبه من  �رصكي�ص ل جتعل الإ

ن�ش������ان العربي يف زمن الليايل  ن الإ الدنيا لأ

وىل التي  لهام الأ مل يعد يحتمل اإ�رصاق������ات الإ

حفلت بها حياته يف تلك احلقبة والتي كانت 

من �شميم احلياة الجتماعية و�شميم احلياة 

الثقافية فيها. ومهما يكن من اأمر فاإن ال�شق 

اخلرايف يظ������ل يف اإطارها اخلا�ص ول متثل 

ن حكايات األف ليلة  اإل »م�شموناً �شاذجاً« لأ

وليلة ل تبدو �شاذجة ولي�شت ذات بعد واحد 

أ�شلوب جتريبي بل هي  أو ذات ا أو م�ش������طحة ا ا

دب  أك������رث واقعي������ة وفنية من اأمثاله������ا يف الأ ا

ال�شعبي وحتى املدر�شي عندما تن�شئ عالقة 

و�ش������لة بني عامل اخلوارق وعامل الب�رص املمكن 

اإدراكه، كما اأن �شخو�ش������ها تتج�ّش������م اأحياناً 

)5(
ويكون لها عامل داخلي. 

داب القدمية االآ

�شهد القرن الع�رصون ولدة ووفاة الباحث 

اإح�شان �رصكي�ص. ولد يف حم�ص �شنة 1926 

وتويف يف دم�ش������ق �ش������نة 1988. وعلى مدى 
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م�شاره البحثي كله مل يَر انقطاعاً يف الثقافة 

العربية بني قدميها وو�ش������يطها ومعا�رصها، 

آدابها التي  ب������ل راأى ا�ش������تمراراً ل�ش������يما يف ا

نظر اإليها من منطلق »اجلذور وال�ش������جرة«، 

ي�ش������تمد  ومعا�رصها  وو�ش������يطها  فقدميه������ا 

آدابها  بع�شه من بع�ص، كما اأن الر�شمي من ا

وال�ش������عبي لهما امليزة ذاتها على الرغم من 

دب  املوق������ف املدر�ش������ي غ������ري املريح م������ن الأ

أ األف ليلة وليلة  ال�ش������عبي. لهذا وجدناه يقرا

�شمن منظومة ال�ش������تمرار من اجلذور اإىل 

ال�شجرة. فالبحث عن ماء احلياة يف امللحمة 

)6(
البابلية جلجام�ص. 

انتقل اإىل واحدة من حكايا الليايل التالية 

لتلك امللحم������ة بعد قرون، وع�ش������بة اخللود 

فعى م������ن جلجام�ص انتقلت  التي �رصقتها الأ

على الليايل ب�ش������يغة مغايرة حيث �ش������ارت 

ن�شان يف احل�شول اإىل تلك  فعى ت�شاعد الإ الأ

حدث واخلتامي  الع�شبة. وهاهو يف كتابه الأ

داب القدمية  ال������ذي تويف دون اأن ي������راه: »الآ

 ي�ش������عى اإىل 
)7(

وعالقتها بتطور املجتمعات« 

توكيد هذا ال�ش������تمرار لكنن������ا قبل الدخول 

داب القدمية نتوقف مع  مع �رصكي�������ص يف الآ

دبية يف ع�رص  كتابه املو�شوم ب�: »الظاهرة الأ

 توّقفاً تعريفياً 
)8(

موية«  �ش������الم والدولة الأ الإ

ن  ذلك اإن قراءته تتطلب درا�شة خا�شة به لأ

موية من  �ش������الم والدولة الأ حقبة �ش������در الإ

اأعجب احلق������ب واأرحبها يف تاريخنا البعيد 

القريب،لكرثة ما متخ�شت عنه من اإجنازات 

وم������ا انتابها من انعطاف������ات وحتولت، وما 

حفلت به من جناحات وارتكا�ش������ات ف�ش������اًل 

عن كونها من اأخ�ش������ب احلقب فقد جعلت 

أ فيها دوراً بارزاً وي�ش������جل فيها  دب يتب������وا الأ

ح�شورا قويا كما حر�شت باحثا مثل اإح�شان 

دب يف كتابه هذا على  �رصكي�ص على درا�شة الأ

�ش������وء التاريخ ويدر�ص التاريخ بال�شتناد اإىل 

دبية. وهذا بحد ذاته يحتاج اإىل  املعطيات الأ

درا�شة م�شتقلة ناأمل اأن تتاح لنا م�شتقباًل. 

نه يدخل يف  اأما توقفنا التعريفي معه فالأ

اإطار »اجلذور وال�شجرة« كغريه من موؤلفات 

�رصكي�ص البحثية وها هو ي�ش������ري منذ الف�شل 

�ش������الم ما اإن ظهر  ول من كتابه اإىل اأن الإ الأ

حتى ج�شد حقيقتني متكاملتني ومتمايزتني 

أنه دين توحيدي  وىل: هي ا يف اآن واح������د. الأ

موجه اإىل الأمم كافة من عرب وغري عرب، 

ن�ش������انية والعاملية،  ول������ه دواعيه الروحية والإ

وكان لها جذور يف الو�ش������ط العربي املتقدم 

يف ذلك احل������ني والثانية: اقرتان ظهوره مبا 

كان يحتاج������ه املجتمع العربي من م�ش������مون 

أيديولوج������ي يع������ني على اخل������روج من تلك  ا

أو املرحل������ة القلقة التي كانت ترتجح  الفرتة ا

بني الواقع القبلي وم������ا يتجاوزه اإىل مفهوم 

يحمل معه و�ش������وح الروؤية واإمكان التحقق. 

وهذه احلقيق������ة يف راأي �رصكي�ص هي املعّول 

عليها يف تفهم الظاهرة، وكل تف�ش������ري يعتمد 
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جانب������اً دون اأخ������ر ل يحم������ل معه التف�ش������ري 

ال�ش������حيح للما�ش������ي كما ل ي�ش������اعف على 

مواجه������ة احلا�������رص وامل�ش������تقبل. اإذ لو كان 

�ش������المي ديناً قومياً فح�ش������ب جلاز  الدين الإ

اأن يختلط باحلياة القبلية وحمدودية احلياة 

العربية يف ذل������ك احلني، ولرمبا غاب فيها، 

ولك������ن كونه توحيدياً عاملي النزعة، ح�ش������ب 

تعبري �رصكي�ص، مّكن من لقاء احل�ش������ارة عن 

طريق بناء الدولة الكبرية التي ت�شكل واقعياً 

النفي العملي للحياة القبلية.

�ش������المية  وي������رى �رصكي�������ص اأن الدعوة الإ

واجهت واقعاً عاماً، اجتماعياً واقت�شادياً من 

خالل الواقع املحدود ال�ش������ائد يف مكة التي 

كانت بوؤرة م�شغرة للتيارات املوافقة للتجديد 

أو املعار�ش������ة له. وكثرياً ما يتوقف الباحثون  ا

و�ش������اع الجتماعية والقت�ش������ادية  عن������د الأ

أو املدينة ويحاولون اإيجاد  وحدها يف مك������ة ا

التف�ش������ري الكامل، ويف ذلك تب�شيط ل يويف 

الظاهرة حقها ول يعطي التف�ش������ري املقبول 

�ش������المية كانت  أبعادها. فالدعوة الإ ملداها وا

أبعد مدى من ذلك التف�شري، رغم ما ينطوي  ا

نها جاءت يف اإبانها ذروة  عليه من �ش������حة، لأ

ن�ش������انية واحل�شارية والثقافية  التطلعات الإ

والروحية ل�شعب له تاريخ، اأطلع من فروعه 

املختلفة ح�ش������ارات امتدت اآلف ال�ش������نني 

)9(
ن�شان.  وكانت من مهود ح�شارات الإ

هذه احل�ش������ارات اأفرد لها �رصكي�ص من 

داب القدمي������ة« وحاول ربط  ث������م كت������اب »الآ

داب بتط������ور املجتمع������ات. عن������وان  تل������ك الآ

الكتاب يحيل اإىل الن�شو�ص التي كتبت بغري 

داب  حرف العربية ال�رصيحة يحيل اإىل الآ الأ

الفرعونية والبابلية و�شواهما وهي التي كان 

املرحوم حممد عزة دروزة ي�شميها ب�»العربية 

غري ال�رصيحة«.

داب القدمية وعالقتها  ا�شتمل كتاب »الآ

بتطور املجتمع������ات« وهو اأخر وخامت اأعمال 

أ�ش������لفنا، ا�ش������تمل على مقدمة  �رصكي�ص كما ا

أربعة ع�رص ف�ش������اًل وخامتة، قوامها جميعاً  وا

خم�ص وع�رصون وثالثمئة �شفحة من القطع 

أنه عمل  الكب������ري. وقد اأخربنا من������ذ املقدمة ا

يف كتابه هذا على اإب������راز الفكرة التي توؤكد 

دب ينتمي يف جذوره اإىل جميع النا�ص  اأن الأ

رغ������م تباينهم وتفاوت ما بينهم كما يعرب عن 

ن�شاين العميق املوجه ملجهودهم  ت�شامنهم الإ

أه������داف قد تكون جمهولة منهم ولكنها  نحو ا

أو  م�ش������رتكة فيما بينهم. ثم اإن احل�ش������ارات ا

آدابها باملقاربة  الثقافات التي تناول الكتاب ا

أو املقارن������ة مل تكن بعيدة ع������ن عامل العروبة،  ا

ج������ذوراً واأغ�ش������اناً، فقد ولدت احل�ش������ارة 

العربي������ة يف نقطة التو�ش������ط للمنطقة التي 

كان������ت مهد احل�ش������ارات القدمي������ة وموئلها 

أو اأطرافها خرجت  وم������ن اجلزيرة العربي������ة ا

طوال اآلف ال�ش������نني قب������ل امليالد جماعات 

أ�ش������همت يف بناء ح�شارات اأ�شيلة اأو فرعية  ا
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متممة، ومع ا�شتقرارها يف مواطن اخل�شب 

والزراعة ح�ش������ب ق������راءة �رصكي�������ص مل تعدم 

ن  �ش������لية ال�ش������ابقة، لأ ات�ش������ال مبواطنها الأ

طريق الهجرة مل يك������ن ذا اجتاه واحد واإمنا 

كان ذا اجتاهني يحم������ل معه تنقالت ب�رصية 

ومواد جتارية وخربات ثقافية اأو ح�ش������ارية. 

�شالم ويف  كما اأن احل�ش������ارة العربية بعد الإ

ذروة توهجها عادت ملتقى الثقافات املختلفة 

اأخذاً وعطاًء وقد تنبه العرب اإىل اأهمية هذا 

غريقي منه قبل  الرتاث القدمي، وخا�ش������ة الإ

أو  أوروب������ة باأكرث من ثماني������ة قرون فرتجموا ا ا

راميني عما لدى  اطلعوا عن طريق اأحفاد الآ

غريق وخا�ش������ة الفل�ش������فة والعلوم ولرمبا  الإ

أ�شلوب نرثهم  تاأثر بع�ص الكتاب ب�ش������يء من ا

يف الر�شائل.

أمل باحل�شارة العربية ما منعها من  وحني ا

أو م�شعلها  موا�ش������لة العطاء انتقل اإ�شعاعها ا

لينري الق������رون الو�ش������طى يف اأوروبة وليمّهد 

ن�ش������انية  لع�رص التنوير والنه�ش������ة فيها. فالإ

ل تقوم دائماً بعم������ل جديد بل تنجز اأحياناً 

العمل القدمي ب�ش������ورة واعية. ثم اإن التاريخ 

ل يحل حمل ما قب������ل التاريخ بل يعقبه وهو 

ن�شان ل يعي�ص  يف اأكرثة مناء وازدهار له، والإ

أ�������ص مال يرثه ويزي������د فيه. وقد ورث  دون را

ن�شان العربي ثروة اأده�شت ومازالت تده�ص  الإ

ن�شان  كل ذي عقل وب�رص و�ش������مع وتقدير لالإ

�ش������انع هذه الرثوة من فن������ون واآداب وعلوم 

قبل يقظة التاريخ، اأي منذ الع�شور القدمية 

ن�ش������ان على وجه  أ منذ اأن وجد الإ الت������ي تبدا

الب�ش������يطة ثم اإن كل باحث يف احل�ش������ارات 

آدابها بخا�ش������ة يواجه مو�ش������وعة  القدمية ا

�ش������اطري، وهي عامل من الدللت واملعاين  الأ

ألقها حتى يوم النا�ص هذا  والرم������وز ل يزال ا

�ش������اطري حتت�شن م�شموناً  لفتاً. وجممل الأ

دالً ه������و »اخلليقة« هو الك������ون اأي الوجود 

الطبيعي، وهو من ثم »الر�ش������الة« التي تعلن 

لهة يف خلق العامل. اإرادة الآ

�ش������اطري واإن كان������ت حتم������ل �ش������كل  والأ

ذهان وكاأنها  التزام������ن الذي يجعلها تبدو لالأ

أي�شاً تقاليد  زلية فقد اأ�ش������بحت ا �ش������ورة الأ

عن اأعمال عقلية. اإنها تاأويل واإعادة تف�شري 

للج������ذور ي�ش������في عليها كل جي������ل كما يرى 

�رصكي�������ص فهم������اً اأو وعياً جدي������داً ميكن اأن 

ياأخ������ذ طابع������اً تاريخياً وي�ش������تثري حركة منو 

موحدة الدللة ميتنع اإ�شقاطها يف منظومة. 

�شطوري ي�شلح نف�شه عن طريق  فالتقليد الأ

�شافات هي التي تقيم  �ش������افات، وهذه الإ الإ

أ�شطورياً. بذاتها جدلً ا

�ش������طورة بهذا املعنى واإعادة �شياغتها  الأ

هما امل�شدر الذي ي�شتمد منه ال�شعب هويته 

أنهما يجع������الن من احلوادث  ووحدت������ه ذلك ا

املبع������رثة التي ل تكون ق������د وقعت حقاً، كال 

ذات دلل������ة باإ�ش������فاء املعنى على املا�ش������ي 
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فالهوية -هوية �ش������عب- ل تنف�شل عن بحثه 

امل�ش������تمر عن معنى لوج������وده التاريخي، من 

ميان ه������و الذي يربط  خ������الل التناق�ص والإ

ن�شان باإرادة  املعنى بحيث يرتبط م�ش������ري الإ

بناء  لهة. اإنه������ا ال�رصورة التي ت�ش������من لأ
الآ

املجتمع بقاء تنظيمهم امل�ش������رتك. اإن الرموز 

�ش������اطري يف احل�شارتني امل�رصية  الكربى لالأ

�شورية وكذلك اليونان  القدمية والبابلية -الآ

�ش������اطري  القدمي������ة- كاأ�ش������اطري اخلليقة والأ

التي تتب������ادل املوؤثرات بني الكوين والطبيعي 

والجتماعي ل ت�شتنفذ معانيها يف ترتيبات 

مماثلة للرتتيب������ات الجتماعية ملا لديها من 

احتياطي جاهز كي ي�ش������تعمل من جديد يف 

ع�رص رفيق درب  دب يف تلك الأ بنًى اأخر. والأ

الفك������ر. ورمبا كان جماله وجمتاله، واملكتوب 

دبية و�شيلته واإطاره: 
منه كانت ال�ش������ياغة الأ

أ�شاطري ومالحم وابتهالت تعك�ص نظرة اإىل  ا

 
)10(

الكون واحلياة واملجتمع. 

يف بحوث������ه ينكر اإح�ش������ان �رصكي�ص ذاته، 

ين�شهر باملادة التي يعالج ؛ وهو على الرغم 

أن�ش������ار منهج التف�ش������ري  أنه يب������دو من ا م������ن ا

أن������ه مل يتخذ ه������ذا املنهج  القت�ش������ادي، اإل ا

كتاب������ا منزلً، ومل ينح������ز يف بحوثه جميعاً اإل 

للمعطيات امل�شتخل�ش������ة من الن�شو�ص ذاتها 

الت������ي يجال�������ص ويدر�ص مت�ش������لحاً ب������اأدوات 

الباحث الر�شني : القراءة الهادئة واملعّمقة، 

اجلدية، الثقافة املتعددة الروافد، ال�ش������رب، 

ثم امل�ش������ي نحو الهدف املق�ش������ود. ولطاملا 

وجدن������اه يتوق������ف عن م�ش������اره البحثي حني 

ي�شادف حكماً مت�رصعاً يف م�شالة ما، فينظر 

يف تلك امل�ش������الة ملياً يقلبه������ا على وجوهها 

كافة في�ش������بعها در�شاً وحتلياًل، ثم يلتفت اإىل 

�شاحب احلكم املت�رصع منبهاً ومنوهاً بال�شبب 

أنه  الذي قاده اإىل اإ�شدار حكمه ذاك، ومعلناً ا

ا�ش������تقاه عن غريه ومل يعتمد على نف�ش������ه يف 

ثر املدرو�ص ذاته. وبعد  ا�شتخال�ش������ه من الأ

�شباع يعاود �رصكي�ص  املداولة واملناق�شة حتى الإ

م�شاره ويتابعه.

ني������ف وع�رصون عاماً م�ش������ى على رحيل 

�رصكي�ص عن هذه احلي������اة وخالل هذه املدة 

أ كلمة واحدة عنه يف اأي من  كله������ا مل نكد نقرا

أو اأي  �ش������حفنا الغراء، العام منها واخلا�ص ا

خرى، ماخال الندوة  من و�ش������ائل الت�شال الأ

أ�شهر  التي اأقمناها يف كاتب وموقف عنه بعد ا

�ش������تاذ اأنطوان مقد�شي  من الرحيل، وكان الأ

–يرحمه اهلل- من امل�ش������اركني فيها. اأذيعت 
تتلك يف اإذاعة دم�ش������ق، وتناقلتها ال�شحف 

يف حينها. 

رحم اهلل اإح�ش������ان �رصكي�ص. لقد اأعطى 

ب�ش������خاء ومل يق�رص يف العط������اء. وحقه علينا 

التذكر به والتنبيه اإىل قراءته بو�شفه واحداً 

من ال�شخ�شيات املعرفية يف �شورية.
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خ�سع �لنقد �لعربي �حلديث يف ن�ساأته وتطوره ويف م�سار�ته �ملختلفة �إىل 

أ�س������هم يف  موؤثري������ن: �أحدهما ذ�تي، ممثاًل يف �ملوروث �لثقايف �لعربي �لذي �

ت�س������كيل ثقافة وروؤى �لعديد من �لنّقاد، �لذين �نطلقو� يف تقوميهم للن�سو�ص 

�مل�رسحي������ة من مرجعيات تر�ثية ومنطلقات فكرية، ��س������تلهمت ذلك �ملخزون 

�لثقايف �لعربي �لذي ت�س������كل يف ع�سور ما قبل �حلد�ثة، و�متد ليكون �أدو�ت 

نخب������ة م������ن رّو�د �لنقد �لعربي �لذين عرفو� با�س������م �لنق������اد �لرت�ثيني، �أمثال 

اأديب جزائري )جامعة باجي خمتار( عنابة.

العمل الفني: الفنان حممد حمدان.

❁
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النقد امل�رسحي العربي 

خر والنفتاح على الآ

❁
د. اإ�صماعيل ابن �صفية
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ح�صني املر�صفي، وحمزة فتح اهلل، والرافعي 

وغريهم، من الذين قوموا الن�صو�ص ال�صعرية 

تقومي������اً نحوياً وبالغياً، من حيث ف�ص������احة 

اللغة وجزالتها، وقوة  

�ص������لوب اأو �صعفه، وما �صابه من �صنعة  الأ

�ص������ابة يف الت�صبيه، هوؤلء الذين  وتكلف، والإ

ت�ص������كلت مفاهيمه������م النقدية م������ن املوروث 

الثقايف العربي، وكانت �صدى لتلك املقايي�ص 

واملفاهي������م الت������ي روج لها بع�������ص النقاد يف 

الع�رص العبا�صي.

وثانيهما خارج������ي، متثل يف ذلك التاأثري 

الغربي الذي خ�صع له النقد العربي واأعالمه، 

والذي كان �ص������ورة م�ص������غرة لتلك املواجهة 

ال�ص������املة واملتعددة الوجوه وامل�صتويات، بني 

الثقافتني واحل�صارتني العربية والغربية.

خر  وقد اتخذ النفتاح والتاأثر بثقافة الآ

آراء واأفكار �ص������بال  )الغرب( وما يطرحه من ا

�ص������تى، حيث يعرث عليه الباحث فيما �ص������ماه 

�صارات ال�رصيحة اإىل  عبد النبي ا�صطيف بالإ

النقد الغرب������ي، ويف اعرتافات بع�ص النقاد 

باطالعه������م على ال������رتاث النق������دي الغربي 

فادة منه في�ص������هم ذلك يف ت�صكيل اأفكار  والإ

أ�صا�صها  الناقد ال�ص������منية التي �صيواجه على ا

. وي�صعى بع�ص هوؤلء اإىل 
)1(
دبية الن�صو�ص الأ

توظيف ما تطرحه تلك الثقافة من مفاهيم 

وروؤى نقدية خالل درا�صتهم للرتاث العربي، 

أو لنق������ل حماولة اإع������ادة قراءت������ه وفق تلك  ا

ليات اجلديدة التي كانت حم�شلة النفتاح  الآ

خر. على ثقافة الآ

وت�شكلت املخيلة النقدية لدى البع�ص من 

تراكم������ات ثقافية وجزئيات ل ح�رص لها من 

الرتاثني العربي والغربي، ان�شهر جميعها يف 

بوتقة واحدة و�شكلت روؤاهم النقدية، وحني 

ي�رصعون يف املمار�شة النقدية تاأتي اأحكامهم 

وروؤاهم النقدية م�ش������كلة من هذين املوؤثرين 

جنبي( كموؤثر خارجي، و)الرتاث  )الرتاث الأ

العربي( كموؤثر داخل������ي، ويع�رص يف كثري من 

حي������ان الف�ش������ل بينهما، ومن ال�ش������عوبة  الأ

اأحيانا اإ�ش������قاط ذلك املك������ون اخلارجي يف 

أولئك الذين ظلوا يوؤكدون  الثقافة حتى لدى ا

على نقاء تكوينهم واأ�شالته.

وكان العقاد ونعيمة واملازين اأف�ش������ل من 

ج�شد هذا الجتاه يف النقد العربي احلديث، 

حيث ت�ش������كلت ثقافتهم وروؤاهم النقدية من 

، نظري طه 
)2(

جنلي������زي الرتاث������ني العربي والإ

ح�ش������ني وحممد مندور واأحمد �شيف الذين 

مثل������وا النق������د العربي يف تفاعل������ه مع النقد 

الفرن�ش������ي، وم������ا يطرحه م������ن مناهج وروؤى 

)3(
نقدية. 

وهكذا �ش������اهم النفت������اح على اخلطاب 

النقدي الغربي يف بلورة الكثري من املفاهيم 

النقدية العربية، واأمدت الناقد بت�ش������ورات 

واأدوات اإجرائية �شجعته على اأن يعيد قراءة 

تراثه، وفق تلك الثقافة النقدية اجلديدة.
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�شكاًل  بو�ش������فها  وامل�رصحية 

أدبياً مدينة يف ن�شاأتها وتطورها  ا

أث������ريات الغربي������ة،  اإىل تل������ك التا

التا�ش������ع ع�رص،  مع نهاية القرن 

أولية لذلك الت�شال  وحم�ش������لة ا

احل�شاري بني الثقافتني »امل�رصح 

مبعناه ال�شطالحي الدقيق فن 

ولج باب ح�شارتنا يف النه�شة، 

التي اأعقبت احلملة الفرن�ش������ية 

. كم������ا اأن النقد 
)4(

على م�������رص«

امل�رصح-  لعملة  الث������اين  -الوجه 

ال������ذي �ش������احب امل�رصحية عرب 

م�شارها - رغم �شعفه وق�شوره 

خ������ر مدين������ا اإىل  - كان ه������و الآ

جنبية، حيث  أث������ريات الأ تلك التا

دوات  ا�ش������تمد منها الكثري م������ن املفاهيم والأ

وال������روؤى التي يق������وم الن�������ص امل�رصحي على 

أ�شا�ش������ها، باعتباره اأحد اأوج������ه ذلك التاأثري  ا

وىل لهذا النقد يف الت�شكل  وبداأت املالمح الأ

ع������رب حركة الرتجمة التي �ش������هدت ن�ش������اطا 

ملحوظا يف فرتة اخلم�ش������ينات وال�شتينات، 

واأ�ش������بحت اأكرث تنظيما ومنهجية حني رعت 

بع�������ص احلكومات العربية يف م�رص والعراق 

هذه احلركة واأ�رصفت عليها مادياً ومعنوياً. 

آثاره������ا يف م�رص ظه������ور »روائع  وكان م������ن ا

امل�رصح العاملي«، و»مكتبة الفنون الدرامية«، 

و�شل�ش������لة »م�رصحي������ات عاملية« الت������ي اأثرت 

احلرك������ة امل�رصحية مبا طرحته من اإبداعات 

عاملية، وما �شاحبها من نقد، والتي انتقلت 

بع�ص عناوينها اإىل الكويت، فقدمت للقارئ 

�ش������هر كتاب  العربي العديد من امل�رصحيات لأ

امل�رصح العاملي، ل �ش������يما تلك التي تنزع نحو 

التجريب واحلداثة.

وجاءت م������ادة ه������ذا النقد على �ش������كل 

الكت������ب  لبع�������ص  تق������دمي  أو  ا مراجع������ات 

املتخ�ش�شة يف امل�رصح وق�ش������اياه واأعالمه، 

عل������ى نحو ما ميز اجله������ود النقدية لدريني 

خ�شبة الذي اأوكلت اإليه ترجمة ونقل العديد 

 .
)5(

�شهر املوؤلفني العامليني  من امل�رصحيات لأ

ف�شكلت تلك الرتجمات وما يتبعها من تقومي 

زاداً م�رصحياً كبرياً. 
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وتناولت بع�ص الكتابات النقدية التعريف 

عالم الذين �ش������كلوا  ببع�������ص امل�رصحي������ني الأ

ظاهرة فنية يف امل�رصح العاملي و�ش������اهموا يف 

حرك������ة التجريب اأمثال بريخت ت )1889 -

1956( و اإب�شن )1828 - 1906(، وت�شيكوف 

)1860 - 1936(، وجورج برنارد �شو )1886 

أونيل )1888 - 1953(  - 1950(، ويوج������ني ا

وغوركي ولوركا و�شارتر وغريهم.

ويعرف النق������د امل�رصحي تطورا ملحوظا 

بعد �ش������دور جملة »امل�رصح« التي داأبت على 

تقدمي درا�ش������ة حتليلي������ة يف كل عدد، تتناول 

البن������اء الفني مل�رصحية كانت قد اأ�ش������درتها 

عربية كان������ت اأو مرتجم������ة، واتخذت بع�ص 

أتاح ن�رص  الدرا�ش������ات منحى مقارنيا، فق������د ا

م�رصحية »م�رصع كليوباترا« املجال وا�ش������عا 

ل������دى العديد من النقاد الذين راح بع�ش������هم 

يبحث ع������ن نقاط الت�ش������ابه والختالف بني 

أولئك امل�رصحيني الذين وظفوا �شرية  �شوقي وا

هذه امللكة، ووجد اآخرون يف ذلك منا�ش������بة 

للحم������ل على عدد م������ن امل�رصحيني الغربيني 

أ�ش������اوؤوا اإىل كليوبات������را، وقدموها يف  الذين ا

أة م�شتهرتة غرها جمالها، ف�شّحت  �شورة امرا

بوطنها يف �شبيل ملذاتها.

�ش������ا�ص فاإن ع������دداً من  وعل������ى ه������ذا الأ

ال�ش������حف واملج������الت مث������ل كوك������ب ال�رصق 

وىل التي  واله������الل والثقافة كان������ت البيئة الأ

وىل للنقد امل�رصحي واإن  احت�شنت البواكري الأ

مل يكن القائمون عليه واملمار�شون م�رصحيني 

دباء بل �ش������حفيني وهواة لهذا  اأو من كبار الأ

الفن وتبعاً لذلك كان������ت نظرتهم اإىل الن�ص 

امل�رصحي نظرة فنية ان�ش������بت على اجلوانب 

خراج  التقني������ة يف امل�������رصح فعر�ش������وا اإىل الإ

�ش������اءة والديكور واملو�ش������يقى،  والتمثيل والإ

دبية كاحل������وار وال�رصاع  أم������ا اجلوان������ب الأ ا

وال�شخ�ش������يات فتاأتي يف املرتبة الثانية من 

أو ذاك، ومعظم ما كان  اهتم������ام هذا الناقد ا

ينق������د عبارة ع������ن عرو�ص متثيلية ولي�ش������ت 

ن�شو�ش������اً م�رصحية ولذا غل������ب الرتكيز على 

اجلوان������ب الفنية يف تل������ك العرو�ص، وهكذا 

كانت تلك ال�ش������حف جمالً لن�رص امل�رصحيات 

أو املرتجم������ة، كما كانت جمال للنقد  املوؤلفة ا

الفني املت�شل بهذه امل�رصحيات.

دبية �شاهمت بع�ص  ومع تطور احلياة الأ

خ������رى يف تطور النقد  املج������الت الثقافية الأ

امل�رصح������ي، ح������ني فتح�������ت �ش������فحاتها اأمام 

أ�ش������اتذة اجلامعات واملعاهد الفنية  عدد من ا

أدبية للن�ص  أدبية وغري ا الذين قدموا درا�شة ا

امل�رصحي. ومع ه������وؤلء بداأت ظاهرة الرتكيز 

على تقومي الن�شو�ص امل�رصحية امل�رصية، يف 

كتابات حممد مندور، وعب������د القادر القط، 

وحممد عن������اين، واإبراهيم حمادة، و�ش������مري 

�رصح������ان، وفتح������ي الع�رصي، وف������اروق عبد 

القادر... 

وخ�ش�شت جملة »الكاتب امل�رصي« ق�شما 
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أ�شمته »�شهرية امل�رصح«، قدمت  من اأعدادها ا

 .
)6(

فيه مراجعة لن�ش������اط امل�رصح الفرن�ش������ي

و�ش������ارت جملة »الكاتب«، التي تاأ�ش�شت �شنة 

1961 على خطى بع�ص املجالت، فق�رصت 

بع�������ص اأعدادها على امل�������رصح، حتت عنوان 

. وهناك باب 
)7(

»جولة يف م�ش������ارح الع������امل« 

يف جملة امل�������رصح، عنوانه »امل�رصح العاملي يف 

�ش������هر« يطل من خالله املثقف العربي على 

بع�ص ما يقدمه امل�رصح العاملي من اإبداعات 

وجتارب.

خ������الل  العرب������ي،  املجتم������ع  وع������رف 

اخلم�شينات وال�شتينات، تغريات م�شت البنى 

الجتماعية وال�شيا�ش������ية والقت�شادية، مما 

زاد يف ثراء حرك������ة التاأليف امل�رصحي، حيث 

مدته تل������ك التغريات واله������زات الجتماعية 

آفاقا  مبو�شوعات جديدة، وفتحت اأمام كتابه ا

ول،  اأخرى للتعبري، فتحول امل�رصح اإىل الفن الأ

دبية من  �شكال الأ واأمكن له زحزحة بقية الأ

بداع، فانعك�ص ذلك الرثاء  اأعلى قمة هرم الإ

يف الن�ش������و�ص عل������ى العملي������ة النقدية التي 

خرى - تط������وراً ملحوظاً،  عرف������ت - هي الأ

ح������ني هياأت لها تلك الن�ش������و�ص مادة للنقد 

أي�ش������اً يف �شدور العديد  والتقومي، وجت�شد ا

من امل�شنفات املتخ�ش�شة يف نقد الن�شو�ص 

امل�رصحي������ة والعرو�ص الفني������ة. فوجد طلبة 

داب والفنون مراجع عربية تعر�ص  كليات الآ

عمال عربي������ة وباأقالم عربية، بعد اأن ظل  لأ

جنبية املرتجمة،  التكاء على تلك املراجع الأ

بل اإن الكثري من الن�شو�ص امل�رصحية العربية 

دخلت مناهج الدرا�شة يف الكليات واملعاهد 

املتخ�ش�شة، مما دفع بحركة النقد امل�رصحي 

نحو اآفاق جديدة.

وحت������ت تاأثري ما كان ين�������رص من مقالت 

عن بريخت واإب�ش������ن وت�ش������يكوف وبرانديللو 

أونيل ول������وركا، وبفعل تلك الثقافة  ويوج������ني ا

امل�رصحية اجلديدة �ش������اع هاج�ص البحث عن 

�شاليب والتحول  �ش������كال والأ التجريب يف الأ

عن البناء التقليدي للم�رصح الذي ظل ميثله 

أ ي�شيع  ر�شطي، وال�ش������تجابة ملا بدا النقد الأ

يف النق������د امل�رصحي العامل������ي من جتريب يف 

دوات الفنية، ف������كان اأن اجتهت  ال������روؤى والأ

دباء العرب نقاداً ومبدعني اإىل  نخب������ة من الأ

أبرز الجتاهات  امل�رصح امللحمي، باعتب������اره ا

املعا�رصة القادرة على ا�ش������تيعاب امل�ش������امني 

اجلديدة التي اأفرزها التحول الذي اأ�ش������اب 

وال�شيا�شية  والجتماعية  القت�شادية  البنية 

للمجتمع العربي، فلق������ي امل�رصح امللحمي -

مع مطلع ال�شتينات - ا�شتح�شاناً وقبولً لدى 

نخبة م������ن املثقفني العرب الذي������ن تقاطعوا 

فكريا مع ما كان يدعو اإليه بريخت وينا�شل 

من اأجله ويروج له م�رصحه كالعدالة واحلرية 

وال�ش������رتاكية، وهي الفرتة التي �ش������هد فيها 

امل�رصح العربي ازدهاراً كبرياً، كما �شهدت مداً 

عالم، ومن  ا�شرتاكياً، �ش������يطر على اأجهزة الإ
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أداة للرتويج ملا  بينها امل�رصح الذي حتول اإىل ا

كان يرفع من �ش������عارات �شيا�شية واقت�شادية، 

فجاءت ال�ش������تفادة من������ه« مرحلية ومرهونة 

ب�رصوط م�ش������الح �شيا�ش������ية واإعالمية �شيقة 

فق، فر�ش������ها التغيري والتحول املفاجئ يف  الأ

 )9(
العالقات الجتماعية«

و مث������ل معظم هوؤلء النقاد الذين جتلت 

يف كتاباتهم تلك املقايي�ص النقدية امل�شتمدة 

من النقد امل�رصحي الغربي حمطات هامة يف 

م�ش������ار النقد امل�رصحي ومثل������وا ظاهرة تلقي 

اخلطاب النقدي الغربي يف النقد امل�رصحي 

دوات  العرب������ي و�ش������عوا اإىل توظيف تل������ك الأ

جرائية الغربية على الن�شو�ص امل�رصحية  الإ

العربي������ة، واملالح������ظ اأن عددا م������ن هوؤلء 

النقاد واملبدعني الذين تاأثروا بربيخت كانوا 

من ذوي الجت������اه الي�ش������اري، اأمثال حممود 

اأمني العامل، واأحم������د عطية، ورجاء النقا�ص، 

وحمم������د ال�شوبا�ش������ي، ولوي�������ص عو�ص، عبد 

املنعم تليمه وغريهم من النقاد الذين كلفوا 

دب، و�رصورة  بالدع������وى اإىل اجتماعي������ة الأ

الهتمام مب�ش������كالت املجتم������ع والتعبري عن 

ق�شاياه، وا�شتجابوا اإىل التحولت ال�شيا�شية 

والقت�ش������ادية والجتماعية التي جاءت بها 

ثورة 1952، والتي فر�ش������ت عل������ى مثقفيها 

أيديولوجية، وقد ت�ش������اوى النقاد  خي������ارات ا

يديولوجية(  يف هذه النزع������ة )اخللفي������ة الأ

أي�ش������ا فمعظم الذي������ن كتبوا  م������ع املبدعني ا

م�رصحي������ات ملحمية ل �ش������يما الرّواد منهم، 

أي�ش������ا اأمثال روؤوف م�شعد،  كانوا ي�ش������اريني ا

ألفريد فرج ميخائيل رومان،  جنيب �������رصور، ا

فاأقبلوا على امل�رصح امللحمي لتقاطعه فكريا 

)باعتباره م�رصحاً ا�شرتاكياً يدعو اإىل العدالة 

وامل�ش������اواة(، م������ع م������ا تدعو اإلي������ه الثورة يف 

عقيدتها ال�شيا�ش������ية اجلدي������دة. وعليه، فاإن 

الذين مثلوا امل�رصح امللحمي اإبداعاً وتقومياً 

كانوا ي�ش������اريي النزعة تقدميي الجتاه على 

راأي نعمان عا�ش������ور:« م�رصح ال�شتينات وجد 

كمنرب للدعوة الجتماعي������ة، وعلى يد كتاب 

)10(
ربعينات ذوي الجتاه الي�شاري« الأ

ومما يالحظ اأن كتاب امل�رصح وخمرجيه 

أ�ش������بق من النقاد يف التعريف بامل�رصح  كانوا ا

امللحمي والدعوة اإلي������ه، وتخلف النقاد عن 

مواكبة حركة التحديث يف امل�رصح، وبدل من 

فاق وي�شيعون  اأن يكون هوؤلء روادا يفتحون الآ

�شكال  الثقافة امل�رصحية اجلديدة ويربزون الأ

أتباعاً  التجريبية تاأخروا عن الركب، فكانوا ا

ل رواداً. فهل مرّد ذلك اإىل �ش������يطرة الثقافة 

امل�رصحية الكال�ش������يكية عل������ى النقاد العرب 

الذي������ن ظل الكثري منهم اأ�رصى لتلك التقاليد 

ر�شطية على نحو ما جاءت يف كتاب »فن  الأ

ر�ش������طو، وغياب الثقافة امل�رصحية  ال�شعر« لأ

اجلدي������دة لدى ه������وؤلء النق������اد واجلهل مبا 

يطرحه امل�������رصح العاملي م������ن جتديدات يف 

�شاليب والروؤيا الفنية.  ال�شكل والأ
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ويق������ف املتتبع للم�ش������هد النقدي على ما 

يعانيه النقد امل�رصحي من اأزمة يف التاأ�شي�ص 

وما ترتب عنها من فو�ش������ى امل�ش������طلحات 

واملفاهي������م امل�رصحية ب�ش������بب غياب اخللفية 

واعتم������اده  الفكري������ة  �ش�������ص  والأ النظري������ة 

مرجعي������ات غربية م�ش������تعارة م������ع اأن تاريخ 

النق������د العربي قد انفت������ح معرفيا ومنهجيا 

خر »الغرب«، و من ال�ش������واهد التي  عل������ى الآ

قدمها بع�ص الدار�ش������ني عن غياب الثقافة 

امل�رصحية اجلديدة وفو�شى امل�شطلحات اأن 

الناق������د الكبري رجاء النقا�ص فهم م�ش������طلح 

»امل�رصح امللحمي« باملعنى القدمي، فان�رصف 

ذهن������ه اإىل ميزات املالح������م القدمية، فراح 

أبط������ال املالحم  يحاول اأن يل�ش������ق �ش������فات ا

القدمية املنقر�شة ببطل م�رصحية ال�رصقاوي، 

. وقومت م�رصحيات وفق 
)11(

ويق������ارن بينهما 

أّن كتابها تبنوا مذاهب  مناهج اأو مدار�ص مع ا

واجتاهات اأخرى. 

وثمة مالحظ������ة اأخرى ميزت هذا النقد 

أن������ه نقد غري  و�ش������كلت اأح������د مالحمه، وهو ا

متوازن ل ينظ������ر اإىل الن�ص امل�رصحي نظرة 

متكاملة، اإنه يركز فيه على درا�شة امل�شامني 

على ح�ش������اب ال�ش������كل والبناء الفني، فخلق 

الكاتب لل�شخ�ش������يات وبناء احلدث واإلهاب 

أو  ال�رصاع، وق������وة احلوار و�ش������اعرية اللغة، ا

أو  ما ات�ش������م به احلوار من غنائية وخطابية ا

عدم مالءمته مل�ش������توى ال�شخ�شيات وغريها 

دوات الفنية واجلمالية للن�ص، قد ل  من الأ

أو ترد موجزة وخمت�رصة، فقد ل تتعدى  تاأتي ا

�شطر لدرجة يخيل اإليك اأن الناقد ي�شعى  الأ

اإىل التخل�������ص منه������ا لينتقل اإىل امل�ش������مون، 

حيث ي�ش������هب يف حتليله ودرا�شته، فال جند 

اإل اإ�شارات عابرة اإىل اخل�شائ�ص الفنية يف 

درا�ش������ة اأمني العامل واأحمد عطية مل�رصحيات 

ال�رصق������اوي يف حني ا�ش������تغرق احلديث عن 

امل�شمون �شفحات عديدة.

وعلى الرغم مما �ش������اع عن بع�ص هوؤلء 

النق������اد م������ن »ترديده������م لعب������ارات العناية 

دبية، اإل 
عم������ال الأ بال�ش������ياغة الفنية يف الأ

اأن تع�ش������بهم للم�ش������مون الجتماع������ي، كان 

دائما هو املعيار يف تف�شري خ�شائ�ص العمل 

دب������ي، ولعل ال�رص يف هذا اأن النقد القائم  الأ

على الفكر املارك�شي يتجه - بطبيعته - اإىل 

)12(
دبي«. ما هو خارج العمل الأ

والكث������ري مم������ا ن�ش������ميه نق������داً م�رصحياً 

بريختياً ل ينطلق من نظرية نقدية متكاملة 

تنظر اإىل العمل امل�رصحي نظرة �شاملة، فقد 

ل نعرث لدى هذا الناقد اإل على عدد حمدود 

م������ن املقايي�ص النقدية امل�ش������تمدة من نظرية 

آرائه والتي ل ت�ش������كل يف غالبيتها  بريخت وا

روؤي������ة عامة وم�ش������رتكة لدى جمي������ع هوؤلء 

النقاد الذين جاءت اأحكام بع�ش������هم مطعمة 

مبقايي�������ص ملذاهب ومدار�ص م�رصحية اأخرى 

من اأر�شطية وت�شجيلية وعبثية، وبالتايل فاإن 
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اجلزم بوجود نق������اد بريختيني اأمر ل ميكن 

الوثوق به 

أف������كار بريخت  وعل������ى نحو ما �ش������اعت ا

أو�شاط الطبقة  يديولوجية يف ا ال�شيا�شية والأ

املثقفة، وم�رصحياته التي ت�ش������ابق املرتجمون 

اإىل نقله������ا واملخرجون اإىل جت�ش������يدها على 

آراءه النقدية يف  خ�ش������بة امل�رصح )13( ف������اإن ا

أ�ش������لوبه يف الكتاب������ة، ومنهجه يف  التقومي وا

خراج اأ�شبح متواترا يف العملية التقوميية  الإ

لع������دد من كب������ار املثقفني العرب، ل �ش������يما 

ذوي النزعة الي�ش������ارية، وكان������ت بداية ذلك 

ثر امللحمي �ش������يوع العديد م������ن املفاهيم  الأ

الربيختي������ة بني  امل�رصحي������ة  وامل�ش������طلحات 

النقاد العرب م�شّكلة اأوىل مالمح تاأثرهم مبا 

طرح������ه بريخت والنقد امل�رصحي الغربي من 

آراء ومفاهيم، وحتت هذا ال�ش������كل اجلديد  ا

خرى  وغ������ريه م������ن التج������ارب امل�رصحي������ة الأ

أ الناقد العرب������ي يعيد ت�ش������كيل ثقافته  ب������دا

جرائية وروؤاه. ومن هذه  امل�رصحية واأدواته الإ

امل�شطلحات التي عرفت طريقها اإىل �شاحة 

التغري������ب، الراوي، امل�رصح  النقد امل�رصحي، 

يهام بالواقع،  امللحم������ي، اللوحة، اجل������زء، الإ

ه������دم اجلدار الراب������ع، اللت������زام، ومفاهيم 

اأخرى متث������ل امل�رصح اله������ادف، التغيري، دور 

امل�ش������اهد، اجلانب التعلمي، امل�رصح الواعي، 

امل�رصح ال�شيا�ش������ي، و�شمل التاأثري حتى بع�ص 

النّقاد الذين يح�شبون على الجتاه املحافظ 

يف النقد امل�رصحي العربي، الذي راح بع�شهم 

ي�شعى اإىل الك�شف عن مالمح ا�شتفادة هوؤلء 

أ�ش������لوبه يف  امل�رصحيني م������ن منهج بريخت وا

الكتابة.

وعلى الرغم من اأن تاأثريه اأ�ش������بح ي�شكل 

اجتاه������اً عام������اً يف النقد امل�رصح������ي، اإل اأن 

بع�ص النقاد مل ي�ش������دروا يف توظيفهم لعدد 

من امل�شطلحات عن امل�رصح امللحمي، وفهم 

اآخرون بع�ش������ها فهما تقليدي������اً خرج به عن 

املفهوم الذي ق�شده بريخت، وخلطت بع�ص 

الكتاب������ات النقدية ب������ني املفهومني التقليدي 

والربيخت������ي، مما زاد يف اأزمة هذا النوع من 

النقد املتاأثر بالغرب.

وجتلى التاأثري الغربي ل�ش������يما الربيختي 

على عدد م������ن نقاد امل�������رصح العربي الذين 

اأ�شبح تقوميهم الن�شو�ص امل�رصحية انطالقا 

من تلك الثقافة امل�رصحية اجلديدة واإ�شقاط 

ر�شطي،  بع�ش������هم لعدد من تقنيات امل�رصح الأ

التي كان ينظر من خاللها اإىل الن�ص ويقوم 

وفقها، وا�ش������تبدالها باأخ������رى ملحمية.و�رصع 

دوات  عدد م������ن هوؤلء النق������اد يف تطبيق الأ

جرائية الغربية على الن�شو�ص، فاإذا كان  الإ

النقد امل�رصحي القدمي قد داأب على تق�شيم 

امل�رصحية اإىل ف�شول، والف�شل اإىل م�شاهد، 

فاإن هذه امل�شطلحات قد غابت عن قامو�ص 

ألغي هذا  نق������اد امل�رصح العربي وكتابه، حيث ا

البن������اء التقليدي وا�ش������تعا�ص عنه بتق�ش������يم 
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ألواح، فتاأتي  أو ا العمل الدرامي اإىل اأج������زاء ا

امل�رصحية على �ش������كل لوح������ات، ولكل لوحة 

عنوانها وحتتفظ با�ش������تقالل يف م�شمونها، 

ولكنه������ا يف النهاية ترتاب������ط يف معنى واحد، 

وتوؤلف ال�شكل النهائي للعمل.

وتبع������اً له������ذه الثقافة اجلدي������دة مل تعد 

امل�رصحية تتبع ذلك التق�ش������يم الكال�ش������يكي، 

�ش������ا�ص يف البن������اء امل�رصح������ي الربيختي  فالأ

اللوحة ل الف�شل، والتطبيقات العملية لهذه 

القاعدة ميكن تلم�شها يف العديد من الكتابات 

املتاأثرة بامل�رصح امللحمي، فاأخذ �ش������الح عبد 

ال�شبور يف م�رصحية »ماأ�شاة احلالج« بتقنية 

جزاء والعنونة، فجاءت امل�رصحية مق�شمة  الأ

ول ب� »الكلمة«،  اإىل جزءي������ن، عنون اجلزء الأ

، وغاب م�شطلح الف�شل 
)14(

والثاين ب�»املوت«

وامل�شهد يف م�رصحية »يا�ش������ني وبهية«، التي 

ل������واح، فجاءت  اأخ������ذ فيها جني������ب بنظام الأ

امل�رصحية م�شكلة من اثنتي ع�رصة لوحة، ول 

نع������رث يف م�رصحيته الثانية »يا بهية خربيني« 

على اأي من هذه التقنيات، فال ف�ش������ول ول 

 )15(
ألواح ول اأجزاء  ا

واخت������ار روؤوف م�ش������عد مل�رصحية »القناع 

واخلنج������ر« - وه������ي م������ن اأوىل امل�رصحيات 

دب العربي- نظام امل�ش������اهد  امللحمية يف الأ

بدلً م������ن الف�ش������ول، واأعطى لكل م�ش������هد 

خذ مبثل ه������ذه التقنيات اأحد  عنوان������اً، والأ

اأوجه التاأثر بامل�رصح امللحمي.

وم������ن املقايي�������ص النقدية التي ت�ش������كلت 

بفع������ل التاأثري الربيختي اعتب������ار النقاد هدم 

بع�ص الكتاب للجدار الرابع اإحدى اللم�شات 

الفني������ة واجلمالي������ة التي �ش������كلت معامل هذا 

امل�������رصح، الذي مل يع������د يدين بال������ولء لقيم 

وتقاليد امل�رصح الكال�شيكي، الذي ظل يقيم 

ج������داراً وهمياً يف�ش������ل خ�ش������بة التمثيل عن 

قاعة امل�ش������اهدين ومع الزمن جتذر واأ�شبح 

اأحد التقاليد املتاأ�ش������لة يف امل�رصح الدرامي 

�شقاط كثرية  مثلة التطبيقية على هذا الإ والأ

يف ن�شو�ص ر�شاد ر�ش������دي، ويو�شف اإدري�ص، 

ألفريد  و�ش������عد اهلل ونو�ص، ومعني ب�شي�شو، وا

فرج، وجني������ب �رصور، وغريهم م������ن الكتاب 

الذي������ن قّدموا ن�شو�ش������اً التزموا فيها بع�ص 

تقنيات امل�رصح امللحمي.

وباإ�ش������قاط الكتاب لهذا اجلدار الوهمي 

ح������دث التوا�ش������ل بني املمثل على اخل�ش������بة 

واجلمهور يف القاعة، ومتَّ التوا�شل - الذي 

ظل مقطوعا يف التجارب امل�رصحية ال�شابقة 

بداعي������ة )جمهورا  - بني ط������ريف العملية الإ

وممثلني(، وحني تدمج القاعة مع اخل�ش������بة 

يتحول العر�ص اإىل ما ي�ش������به احلفل املفتوح 

الذي ي�ش������رتك في������ه اجلميع، م�ش������اهدون، 

وجمهور، وخمرج، وموؤلف.

�ش������قاط، يف راأي  والغاي������ة من ه������ذا الإ

يهام بواقعية احلدث، وحتى  النقاد، اإزالة الإ

ي������درك امل�ش������اهد اأن ما يقدم على خ�ش������بة 



النقد امل�رسحي العربي 

239 2010 �شـــــــــــــــباط     557 العــــــــــــــدد 

امل�رصح لي�ص حقيق������ة ثابتة اأو قدرا حمتوما، 

ب������ل حالة طارئة قابلة للزوال، وعلى نحو ما 

أي�شا  ميكن اإزالتها عن اخل�شبة ميكن اإزالتها ا

يف واقع احلياة.

وارتبط هذا التجريب )اإ�ش������قاط اجلدار 

الوهمي( بالتحول يف طبيعة اجلمهور الذي مل 

ر�شطي - متلقيا  يعد - كما كان يف امل�رصح الأ

وم�ش������تهلكا �شلبياً، بل اأ�شبح �ش������اهداً واعياً 

وم�ش������اركاً فعالً فيما يقدم له من ن�شو�ص، 

حتول من حالة ال�شكون والثبات اإىل احلركة 

والفعل، ي�ش������هم يف التغيري ويرف�ص اأن يظل 

م�شاهداً حمايداً و�شامتاً.

ويبدو اأن جدة ه������ذه التقنية يف التاأليف 

امل�رصح������ي فاجاأت اأحد النق������اد الذي ح�رص 

عر�ش������اً م�رصحي������اً تخل������ى في������ه املوؤلف عن 

هذا اجل������دار، الذي مل يعد من م�ش������تلزمات 

الن�ص امل�رصحي:« فف������ي نف�ص اللحظة التي 

كن������ا ننتظر فيه������ا اأن تدق دق������ات امل�رصحية 

التقليدية اإيذانا بانفراج ال�شتار عن الف�شل 

أن������وار ال�ش������الة، وجدنا - ول وبانطف������اء ا الأ

وما زالت اأ�شواء ال�ش������الة م�شاءة- ال�شتارة 

تفتح وتغل������ق.. وبدا اأن هن������اك خلال ما قد 

وق������ع يف اإدارة امل�������رصح، اإذ اإن ال�ش������تارة قد 

فتحت وم������ا زال العمال يركب������ون الديكور، 

بينما ي�ش������يح مدبر امل�رصح يف وجه �شخ�ص، 

أ امل�رصحية مب�شهد الفتتاح على حركة  وتبدا

اإعداد امل�رصح، طالبا من اجلمهور اأن ي�شرتك 

عداد لتكون �ش������الة امل�ش������اهدين  يف هذا الإ

امتدادا للعر�ص، وليعي�ص اجلميع م�شرتكني 

يف العملي������ة امل�رصحية وبالتايل تكون اأمامهم 

)16(
فر�شة اجلدل واملناق�شة«.

وح������ني يت������م التوا�ش������ل والندم������اج بني 

القاعة واخل�شبة، وي�شهم املتفرج فيما يطرح 

من نقا�ص ويدخل يف ح������وار مع املمثل على 

اخل�ش������بة، فاإن ذل������ك النقا�ص يع������ّد جزءا ل 

يتجزاأ من امل�رصحية.

وبفع������ل التاأثري الربيختي �ش������اع بني نقاد 

أ اللتزام، ل �ش������يما  امل�������رصح وكتاب������ه مب������دا

وال�شيا�ش������ية  الجتماعي������ة  التح������ولت  واأن 

والقت�شادية التي عا�شتها م�رص قد فر�شت 

أيديولوجية جديدة  عل������ى املجتمع خي������ارات ا

ومعا�رصة، واأ�ش������بح تق������ومي الن�ص وفق هذه 

التغ������ريات والتاأثريات ينطلق من مدى التزام 

الكاتب جانب املجتمع والتعبري عن م�شكالته، 

أ اأحد ثوابت الواقعية  على اعتبار اأن هذا املبدا

ال�ش������رتاكية التي تبناها بريخت، وكان اأحد 

كتابه������ا ومفكريه������ا املعا�رصي������ن اإىل جان������ب 

جورج لوكات�ص، واإليوت، وبرنارد �ش������و..، بل 

اإن الن�ص اجلي������د يف نظر النقاد ذلك الذي 

يتجاوز الت�ش������وير الدرام������ي والفوتوغرايف 

لتل������ك الظواهر ال�ش������لبية وحتميل������ه وظيفة 

اأخرى غري الت�شجيل، تكمن يف اإيقاظ فاعلية 

املتفرج وم�ش������اعدته على اتخاذ موقف مما 

يعر�������ص، فيخرج من امل�������رصح ليمار�ص دوره 
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�شالح ال�شيا�شي،  يف التغيري الجتماعي والإ

بع������د اأن يك������ون ق������د اقتن������ع باأن م������ا يقدم 

لي�ص ق������دراً حمتوماً، ولكنه ت�ش������وير حلالة 

ح�ش������ا�ص الذي  ميكن اإزالته������ا، وذلك هو الإ

خ������رج به حممود اأمني العامل بعد م�ش������اهدته 

مل�رصحية »ع�ش������كر وحرامية« لر�شاد ر�شدي، 

املقتب�ش������ة عن م�رصحية »القاعدة وال�شتثناء 

»لربيخت«، ليغادر امل�ش������اهدون قاعة امل�رصح 

رادة يف تخلي�ص  وه������م يحملون الرغب������ة والإ

البط������ل من حمنته، فلي�ص م������ن ال�رصوري اأن 

تكتم������ل الدوائر يف امل�رصحي������ة، فلتكمل بعد 

ذلك بالوعي والكفاح اليومي عقب ا�شتيعاب 

العمل الفني، ولنخ������رج من امل�رصحية ونحن 

نعاين م�ش������وؤولية امل�شاركة يف تخلي�ص البطل 

)17(
وحتقيق اخلري والعدالة«.

وه������و دور ل يتحق������ق اإل بع������د اأن يكون 

امل�ش������اهد قد وعى امل�شكلة املطروحة، وفهم 

أ�ش������بابها ودوافعها، وحينها يبداأ يف التفكري  ا

عن خمرج له������ا، وبهذا يكون امل�رصح امللحمي 

قد جتاوز الوظيفة التقليدية للم�رصح.

أثنى  وانطالقاً من ه������ذه الروؤيا الفكرية ا

مندور على بع�ص م�رصحيات توفيق احلكيم 

أ�شواك  يدي الناعمة« و»ا مثل »ال�شفقة« و»الأ

ال�شالم«، التي كانت انعكا�شا مبا�رصاً لبع�ص 

ما جاءت به ثورة 1952، من تقدي�ص للعمل، 

قطاع،  ر�ص، والوقوف يف وجه الإ وارتباط بالأ

خ������رية التي ب�رصت  فقال:«وبع������د الث������ورة الأ

ب�شيا�شة اجتماعية اإيجابية جديدة كان لبد 

اأن ينفعل توفيق احلكيم بهذه ال�شيا�شة، فهو 

�شديد التاأثر بالتيار الجتماعي.. انتقل اإىل 

ما ي�شمى اليوم امل�رصح الهادف، وهو امل�رصح 

الذي ي�ش������عى اإىل قي������ادة املجتمع نحو القيم 

اجلديدة املتطورة وتعميقها يف نف�ش������ه، وكل 

خرية التي كتبها  هذا وا�شح يف امل�رصحيات الأ

يدي  احلكي������م بعد الثورة مث������ل م�رصحية »الأ

الناعم������ة« الت������ي متج������د العم������ل وم�رصحية 

»ال�شفقة« التي حتاول اأن توؤكد ثقة ال�شعب 

، »بل 
)18(

يف نف�شه وقدرته على هزمية اأعدائه 

اإنه ليذهب اأكرث حني يعترب هذه امل�رصحيات 

.
)19(

خري ما كتبه توفيق احلكيم« 

وحتت تاأثري هذه الفل�ش������فة ومن منطلق 

أيديولوج������ي بحت علق ح�ش������ني مروة على  ا

أي�ش������اً  م�رصحي������ة »الطعام لكل فم« للحكيم ا

بقوله: »ق�شية اإن�شانية نبيلة وعظيمة، ولي�ص 

كبري على فنان عظيم مثل توفيق احلكيم اأن 

أثنى  . وا
)20(

يعالج الق�ش������ية يف عمل م�رصحي«

على م�رصحية »ماأ�ش������اة جميل������ة« لل�رصقاوي، 

نه������ا متثل - يف نظ������ره - اأمنوذجاً لنفتاح  لأ

ديب على ق�ش������ايا املجتمع الكبري واملعاناة  الأ

 .
)21(

ن�شانية والوجدان اجلماعي النا�شج  الإ

وكان اللت������زام املحور الذي ات������كاأ عليه كل 

�ش������ادة  م������ن اأمني العامل، وحممد مندور يف الإ

مب�رصحية »يا�شني وبهية« لنجيب �رصور، حني 
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نقلها كرم مطاوع من الكتاب اإىل اخل�ش������بة. 

عجاب يف مقال حتت  عرب مندور عن ذلك الإ

عنوان »من ح������رية احلكيم اإىل التزام جنيب 

أنا اأرجو من  �رصور«، انتهى فيه اإىل القول: »وا

أدبائنا وفنانينا املخ�رصم������ني اأن ينتقلوا مع  ا

الثورة من مرحلة احلرية والرتدد، اإىل مرحلة 

 
)22(

�شيل«. ال�شجاعة واللتزام والتجديد الأ

وعلى �ش������اكلة الي�ش������اريني، ف������اإن تقومي 

امل�رصحي������ة ان�ش������ب عل������ى م�ش������مونها، اأما 

جوانبها الفنية فلي�شت بذات اأهمية، قيا�شا 

عجاب اأن »يا�شني  اإىل املحتوى، فمرد هذا الإ

وبهية« تقدم �شورة عن ن�شال الفالحني �شد 

ال�شتعمار الربيطاين وت�شحياتهم، وت�شبثهم 

قطاع، فيتحول  ر�ص ووقوفهم يف وجه الإ بالأ

»اأمني« ال�شخ�ش������ية املحوري������ة يف امل�رصحية 

جنليز يقب������ل نقودهم اإىل ثائر  من خادم لالإ

ومتم������رد، فيقتل ليكون �ش������هيدا اآخر تقدمه 

قطاع، وهكذا  بهية بعد يا�شني، الذي قتله الإ

تكال������ب على الفالح������ني كل م������ن الجنليز 

قط������اع. ول �ش������ك يف اأن حمارب������ة هوؤلء  والإ

ر�������ص، والدفاع ع������ن طبقة  والتم�ش������ك بالأ

الفالحني ت�شكل لب الفل�شفة الي�شارية، وهي 

�شا�شي يف الن�ص. املحور الأ

وانطالقاً من املعيار ذاته مل يعجب الناقدان 

)مندور والعامل( مب�رصحية »اأهل الكهف« التي 

اعتربت اإحدى درر امل�رصح العربي، فميزتها 

دب العربي  أنها »اأغنت الأ يف راأي طه ح�شني ا

واأ�ش������افت ثروة مل تكن له، وميك������ن اأن يقال 

أتاحت  دب العربي وا اإنها رفعت من �ش������اأن الأ

. ولكنها 
)23(

جنبي������ة« داب الأ له اأن يثب������ت لالآ

آخ������ر )حممود العامل( م�رصحية  يف نظر ناقد ا

�ش������لبية ت�ش������اوؤمية ل توؤدي وظيفة اإيجابية، 

دب  دب الرجعي، واأمنوذج لأ بل هي م������ن الأ

الت�ش������وف والنع������زال يف راأي مندور الذي 

بارك ماآخذ يحيى حقي على امل�رصحية و�شلم 

بها وت�شاءل: »هل لنزعات الت�شوف حمل يف 

م�������رص؟ اإنها يف ميدان قتال مادي ي�ش������تلزم 

منها اأق�ش������ى اجلهاد، و�شالحها فيه اعتداد 

بالنف�ص وبالت�شامي بها وال�شعور بقيمة هذا 

)24(
ال�شعب املظلوم..«.

ومن خ������الل هذه العين������ات، يالحظ اأن 

هوؤلء النقاد احتكموا يف تقوميهم لعدد من 

ن�ش������انية والنظرة  امل�رصحي������ات اإىل النزعة الإ

أ�شا�ش������ية  التفاوؤلي������ة واللتزام، وهي معايري ا

دب الواقعي  للتق������ومي يف امل�رصح امللحمي والأ

عموماً، ونظ������روا اإىل الن�ش������و�ص من زاوية 

بعينها تتمثل يف قدرتها على متثل امل�شامني 

الجتماعية، اأما اجلوانب الفنية واجلمالية 

فلي�شت ذات اأهمية يف ذلك التقومي، حتى واإن 

أ لتنتهي ولتتحول  عر�ش������ت لها فال تكاد تبدا

اإىل امل�شمون حني ت�شهب يف حتليله ودرا�شته، 

وكثرية هي امل�رصحيات التي كان م�ش������مونها 

الجتماعي وراء ذيوعها و�شهرة موؤلفها، مع 

أنها من الناحي������ة اجلمالية والفنية ل ترقى  ا

اإىل م�شتوى ما قيل عنها.
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و�شيوع ظاهرة اللتزام مردها التحولت 

الجتماعية وال�شيا�ش������ية والقت�شادية التي 

جاءت بها ثورة 1952، والتي فر�ش������ت على 

املثقف������ني خياراتها، ويف ظلها حتول اللتزام 

أ�ش������به باملوجة  ال�شيا�ش������ي والجتماعي اإىل ا

التي ركبها اجلميع نقادا ومبدعني، �شا�ش������ة 

ومفكرين، فبما اأن الث������ورة كانت جماهريية 

هداف ا�ش������رتاكية املنهج، فعلى الفنان اأن  الأ

ي�ش������اير الثورة ويعرب عن اأهداف اجتماعية 

عامة.

دبية  والأ الثقافي������ة  املنا�ش������بات  وحت������ى 

اأ�ش������بحت توؤكد على �������رصورة اللتزام، فقد 

دب������اء الع������رب يف دورته  اأو�ش������ى موؤمت������ر الأ

اخلام�ش������ة ببغداد الكتاب »بتوجيه عنايتهم 

اإىل القاعدة ال�شعبية وتعمق اأغوارها واإيقاظ 

أو�ش������ع نظام حتى يواجه  الوعي العربي على ا

 
)25(

املجتمع العربي بفهم و�شدق«.

وكان توظي������ف الراوي يف امل�رصح العربي 

�شمن هذا التاأثري العام الذي اأحدثه بريخت، 

واأح������د اأوج������ه التزام امل�رصحي������ني بحرفيات 

امل�رصح امللحمي، ولقي توظيفهم لهذه التقنية 

ا�شتح�ش������ان العديد من النق������اد، على اعتبار 

اأن الراوي تقنية �ش������ائعة يف الرتاث ال�شعبي، 

ت�شهم يف تقريب الن�ص من امل�شاهد، وف�ْشل 

همية  أنه لفت انتباه امل�رصحيني اإىل الأ بريخت ا

الدرامي������ة الت������ي يقدمها توظي������ف الراوي 

أ�ش������به باحلكواتي الذي يروي  للم�������رصح، اإنه ا

حداث التي م������رت قبل اأحداث امل�رصحية  الأ

يهام  والتعليق عليها، وامل�ش������اهمة يف ك�رص الإ

أ�ش������بق كتاب  بالواقع. وكان جنيب �رصور من ا

امل�رصح العربي ا�شتح�شارا ل�شخ�شية الراوي، 

واأكرث توظيفا لها اقتداء بربيخت فقد افتتح 

م�رصحي������ة »يا�ش������ني وبهية« با�ش������تهالل على 

ل�شان الراوي على غرار ما يحدث يف امل�رصح 

أنهى الن�ص بخامتة، ومرة اأخرى  امللحمي، وا

داء ال�شامت على  على ل�شان الراوي: »اإن الأ

اإيقاع �ش������وت الراوي لي�ص اأمراً جديداً على 

امل�رصح، حيث يحدث هذا يف م�رصح بريخت، 

ففي م�رصحية »دائرة الطبا�ش������ري القوقازية« 

يرتفع �ش������وت املغني ي������روي حلظة ال�رصاع، 

أم������ام الطفل الذي  التي تقف فيها جرو�ش������ا ا

أة احلاكم يف حلظة النقالب  تركته اأمه امرا

وهربت. اإن جرو�ش������ا ترتدد طوي������اًل بني اأن 

تنجو بنف�شها وتنف�ص عن كاهلها عبء اإنقاذ 

الطفل، وبني �شوت اخليل الذي يجذبها اإىل 

جندت������ه.. ومل يكن غري������ب اأن يلجاأ �رصور اإىل 

�شلوب نف�شه الذي جلاأ اإليه بريخت واأنوي  الأ

وغريهم، كان جنيب �������رصور ينتمي اإىل هذا 

.
)26(

التيار نف�شه«

ولحظ هوؤلء النقاد اأن ا�شتح�شار بع�ص 

تقنيات الرتاث ال�ش������عبي كال������راوي واملهرج 

واحللقة لدى عدد من امل�رصحيني العرب، مل 

يكن الداف������ع اإليه التاأثر مبا طرحه بريخت، 

بقدر ما كانوا ين�ش������دون العودة بامل�رصح اإىل 
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ح�شن الرتاث ال�شعبي وفن الفرجة، اأمال يف 

خ������ر، والرجوع اإىل الذات من  التحرر من الآ

أو �ش������يغة  خالل البحث عن قالب م�رصحي ا

بديل������ة عن ال�ش������كل الغرب������ي، واأوىل مالمح 

التحرر اأن ن�ش������عى اإىل الربط بني هذا الفن 

اجلديد وبني خ�شو�شياتنا الثقافية، كاإدخال 

فنون الفرجة ال�ش������عبية من غناء ورق�ص يف 

�ش������كال  �ش������ياغة الن�������ص، واأن نطور تلك الأ

الرتاثية التي حتم������ل بع�ص مقومات امل�رصح 

احلديث.

وكانت بداية البحث على �شكل م�رصحي 

ميثل خ�شو�شية الذات العربية ويحررها من 

خر )الغ������رب( مع توفيق احلكيم يف  تاأثري الآ

أثار من خالله  كتابه »قالبنا امل�رصحي« الذي ا

هاج�ص التاأ�شي�ص واإ�شكالية التنظري للم�رصح 

�ش������كالية التي �ش������غلت فكر  العربي، وهي الإ

العديد من الكتاب مبدعني ونقادا، وعر�ص 

لها يو�ش������ف اإدري�ص من خ������الل جمموعة من 

املق������الت ن�رصها حتت عن������وان »نحو م�رصح 

، ر�شم من خاللها مالمح امل�رصح 
)27( 

م�رصي«

الذي يدعو اإليه، ويطرحه بديال عن امل�رصح 

الغربي. وتناولها بعده �ش������عد اهلل ونو�ص يف 

، وعلي 
)28(

»بيان������ات مل�رصح عرب������ي جدي������د«

عقلة عر�ش������ان يف »الظواهر امل�رصحية عند 

، معمقا فكرة غنى الرتاث بظواهر 
)29(

العرب«

أ�ش������كال ميكن بعد تعديله������ا اأن تتحول اإىل  وا

�ش������يغة تتجاوب وتتفاعل مع الواقع العربي 

وتبعدنا عن ال�ش������تالب احل�شاري والتبعية 

للفكر الغربي، الت������ي رافقت امل�رصح العربي 

وىل لن�شاأته. منذ املراحل الأ

دباء  وح�رص ه������ذا الهاج�ص يف كتابات الأ

املغاربة مثل عبد الكرمي بر�ش������يد يف موؤلفيه 

»التنظ������ري امل�رصحي« و»البح������ث عن امل�رصح 

العربي«، وح�شن املنيعي والطيب ال�شديقي 

يف العديد من املقالت. 

�ش�������ص  وعلى الرغم من الختالف يف الأ

الفني������ة والفكري������ة بني ه������وؤلء الداعني اإىل 

م�رصح عربي، وتباين ال������روؤى واملناهج التي 

يراد م������ن خالله������ا التاأ�ش������ي�ص له������ذا الفن 

وتاأ�شيله، فاإن الرغبة كانت اأ�شيلة، وليزال 

التنظري للم�رصح العربي ي�ش������كل اأحد املحاور 

�شا�شية للخطاب النقدي املعا�رص. الأ

وم������ع اأن بريخت مث������ل اخللفية الفكرية 

والثقافي������ة لع������دد م������ن الكت������اب واملفكرين 

آراوؤه وم�رصحياته  العرب، و�شاهمت نظريته وا

يف ت�شكيل الثقافة امل�رصحية لعدد من النقاد 

واملبدعني فكرياً وفنياً، من خالل الدعوة اإىل 

أر�ش������طية، اإل اأن  قيم ومفاهيم م�رصحية غري ا

تاأثريه على اخلط������اب النقدي امل�رصحي يعد 

أثره على حركة التاأليف  �شئياًل قيا�ش������اً اإىل ا

أنه ا�ش������تهر بني  خراج. فه������ل مرد ذلك ا والإ

املثقفني كم�رصحي ومفكر �شيا�ش������ي وخمرج 

أم اأن النقد ل يدخل  قبل اأن يكون ناق������دا ؟ ا

بداع  وىل مقارن������ة بالإ �ش������من اهتماماته الأ

مثاًل، بل اإن كتابات������ه النقدية - على الرغم 
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من قلتها - ل تكاد تعرف اإل يف و�شط ثقايف 

�شيق.

ومما زاد يف �ش������عف اخلط������اب النقدي 

امل�رصحي املتاأثر بنظريته ومنهجه وطروحاته 

آراءه النقدية بداأت يف احل�شور  اأن م�رصحه وا

أو�شاط  ب�ش������كل كبري مع نهاية ال�شتينات ويف ا

الطبق������ة الي�ش������ارية حتديداً، وه������ي املرحلة 

الت������ي �ش������هد فيها امل�������رصح العرب������ي تراجعاً 

بداعية  وانح�ش������اراً على م�ش������توى الكتابة الإ

، وكانت بداية اأزمة الن�ص 
)30(

والعرو�ص الفنية

يف امل�������رصح العربي، فانعك�ص �ش������عف حركة 

بداع على احلركة النقدية، فان�رصف عدد  الإ

أدبية  من كبار نقاد امل�������رصح اإىل تقومي فنون ا

اأخ������رى، وانح�رص جمال النقد يف ال�ش������حف 

واملجالت على �ش������كل مقالت ارتبط الكثري 

منها بالتقومي الفني ملا كان يقدم من عرو�ص 

م�رصحي������ة، دون اأن يتخلل ذلك التقومي مدى 

الت������زام هذا امل�رصح������ي بالتقاليد الربيختية، 

أو الف�ش������ل، �ش������واء على  وم������ا مقدار النجاح ا

خراج.  م�شتوى الن�ص اأو على م�شتوى الإ

أزم������ة الن�������ص من ات�ش������اع وتعدد  زادت ا

أزم������ة النقد امل�رصحي، ال������ذي افتقر  اأوج������ه ا

منذ البداية اإىل منهج له ت�ش������وراته الفكرية 

والفل�شفية، كما عانى من عدم �شبط النقاد 

الع������رب للم�ش������طلحات واملفاهيم امل�رصحية 

الت������ي قدمها بريخت حتديده������ا، فامللحمية 

بريختية  يهام م�ش������طلحات  والإ والتغري������ب 

وظفه������ا بع�ص نقاد امل�رصح العربي، وخرجوا 

بها عن املعنى الذي ق�شده بريخت.

زمة وفو�ش������ى النقد  ومن مالمح هذه الأ

امل�رصحي اأن ع������ددا من امل�رصحيات امللحمية 

آه يا  لفريد فرج، و»ا مثل »النار والزيت������ون« لأ

ليل يا قمر« لنجيب �رصور، و»ماأ�شاة جيفارا« 

ملع������ني ب�شي�ش������و، و»بل������دي يا بلدي« لر�ش������اد 

�ش�ص امللحمية  ر�ش������دي، التزم فيها الكاتب الأ

أنها قومت بو�شفها م�رصحيات تقليدية.  اإل ا

فقد اعترب اأحمد عبا�ص اعتماد جنيب �رصور 

آه يا لي������ل يا قمر« ال�رصد دون  يف م�رصحية »ا

امل�رصحة عيبا فنيا، وهذا �شحيح يف امل�رصح 

التقلي������دي، غ������ري اأن حتلي������ل امل�رصحية وفق 

�ش�������ص امللحمية يظه������ر اأن العتماد على  الأ

ال�رصد و�شيلة فنية حتقق التغريب الذي ي�وؤثر 

.
)31( 

على امل�شاهد

والتزم ال�رصق������اوي يف »الفت������ى مهران« 

ع������ددا من حرفي������ات امل�������رصح امللحمي، اإل 

اأن ناق������د امل�رصحية )اأحم������د عطية( قومها 

من منظور كال�ش������يكي بحت، وعلى �ش������اكلة 

النقاد الي�ش������اريني، اهتم بدرا�ش������ة امل�شمون 

الجتماع������ي وتع�ش������ب ل������ه، ومل يعر�ص اإىل 

اجلوان������ب الفنية للن�ص اإل عر�ش������اً، وقيمة 

ه������ذا الن�ص يف نظره تكم������ن يف حتول عبد 

الرحمان ال�رصق������اوي من متجيد الربجوازية 

وحتفي������ز الفالح������ني اإىل متجيده لل�ش������عب 

ودور الف������الح والعامل يف البناء الجتماعي، 

أي�شاً بالنزعة ال�شرتاكية التي ات�شم  واأعجب ا

. وهكذا وبعد �ش������نوات 
)32(

بها بطل امل�رصحية
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من تطبي������ق تلك املق������ولت النقدية الغربية 

على ن�شو�ص م�رصحية عربية تعالت اأ�شوات 

بع�ص النقاد تك�ش������ف عي������وب تلك املقولت 

وامل�ش������طلحات وتعرتف باأزمة هذه املناهج 

جرائية. وق�شور اأدواتها الإ

واإذا كان النق������د امل�رصح������ي ق������د انفت������ح 

خر واأجنز مقايي�ص  معرفيا ومنهجيا على الآ

ومفاهيم نقدية كانت ثمرة من ثمار التفاعل 

م������ع النقد امل�رصحي الغرب������ي والنفتاح على 

طرحه م������ن روؤى وت�ش������ورات، اإل اأن املتتبع 

مل�شار ت�ش������كله يقف على ما يعانيه اخلطاب 

النقدي من اأزمة يف التاأ�شي�ص النظري ب�شبب 

زمة ل  اعتماده مرجعي������ات غربية، وهذه الأ

زمة النقد  خ������ر لأ تع������دو اأن تك������ون الوجه الآ

العربي احلديث.
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دارة وهي  هناك حقيقية ل تقبل اجلدال والنقا�ش من جانب املهتمني بالإ

أدائ������ه لوظائفه يقا�ش دائما بقدرته وتفوقه يف اإ�ص������دار  اأن جن������اح املدير يف ا

الة يف حياة التنظيم والتي ي�صتطيع بها حتويل �صيا�صات  القرارات اجليدة والفعَّ

التنظيم واأهدافه اإىل واقع ملمو�ش، لذلك كان مو�ص������وع املدير مو�صوع عملية 

�صنع واتخاذ القرارات وديناميكيتها.

تعترب عملية اتخاذ القرارات اأكرب م�صوؤوليات املدير واأخطرها خا�صة تلك 

الت������ي يبنى عليها �ص������ر العمل يف التنظيم لذلك ف������اإن توفيق املدير يف اتخاذ 

باحثة من اجلزائر.

العمل الفني: الفنان جورج ع�شي.

❁

ò

داري اتخاذ القرار جوهر العمل الإ

❁
د. بوزيد �سليمة
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هداف  القرارات ال�ص������ائبة التي حتق������ق الأ

أو  دارة ا املتوخاة يكون الفي�ص������ل بني جناح الإ

ف�صلها.

�ص������ا�س �ص������نتطرق يف هذا   وعلى هذا الأ

املقال اإىل اأهم النظريات التي تناولت �ص������نع 

واتخ������اذ القرار، ثم ننتق������ل اإىل حتديد اأهم 

أنواعه  العنا�������ر املكون������ة لتخاذ الق������رار وا

وم�صتوياته، مراحله.

واتخ���اذ  التنظي���م  نظري���ات   -1

القرار:

تباين������ت الجتاه������ات النظري������ة لتخاذ 

القرارات ح�ص������ب حتديد درجة الر�صد لدى 

متخذ القرارات، ومدى درايته بكل ما يحيط 

أثناء اتخاذه للقرارات، ويظهر  به من ظروف ا

�صلوب الذي يجب اتباعه  التباين اأي�صاً يف الأ

يف هذه العملية.

وم������ن اأهم النظريات الت������ي تطرقت اإىل 

اتخ������اذ القرارات ح�ص������ب تعاقبها التاريخي 

نذكر ما يلي:

1-1- النظرية التقليدية )الكال�سيكية( 

واتخاذ القرار: 

اعتم������د الفكر التقليدي يف عملية اتخاذ 

القرارات على منطلقات الفكر القت�صادي 

فاأطل������ق م������ا ي�ص������مى بالرجل القت�ص������ادي 

»economic men« الذي ي�صتند يف اتخاذ 

القرارات على العقالنية والر�صد ويقوم هذا 

أ�شا�ش������ية مفادها اأن الفرد  املبداأ على فكرة ا

ي�شتهدف عند اتخاذه للقرارات تعظيم الربح 

أو العائ������د مما يلغي �������رصورة اختيار البديل  ا

ف�شل بني البدائل املتاحة ملعاجلة امل�شاكل  الأ

يف �ش������وء قدرته على حتقيق ذلك التعظيم، 

أنه يعلم بكل الظروف املحيطة به عند  كم������ا ا

. 
)1(

ي قرار اتخاذه لأ

وم������ن اأهم املفكرين الذي������ن ميثلون هذا 

الجتاه ماك�ص فيرب، وفايول، وتايلر، ويتميز 

فكرهم بالثبات ويخ�شع ملجموعة من املبادئ 

دارة. �شا�شية اخلا�شة بالإ الأ

حيث يرى فيرب اأن النموذج البريوقراطي 

املثايل يعترب من النظم الر�ش������يدة التي ميكن 

فراد. فهو  لل�ش������يطرة على الأ ا�ش������تخدامها 

يوفر لهم الدقة وال�ش������تقرار والن�ش������باط 

املحكم وميك������ن العتماد علي������ه يف حتقيق 

النتائج الكف������وءة يف املنظمات، واأن التنظيم 

البريوقراطي ملا يفر�ص ممار�ش������ة ال�ش������لطة 

فراد فهو ي�ش������ع �رصطاً  أو ال�ش������يطرة على الأ ا

أ�شا�ش������ياً ملمار�ش������تها من قب������ل املديرين يف  ا

املنظمة، تتمثل يف املعرفة الفنية يف العمل، 

حيث يعتقد فيرب اأن املدير ي�شعر بالقوة اأكرث 

أ�ش������ا�ص  كلما زادت معرفته الفنية، وهذا هو ا

الر�شد يف عملية �شنع واتخاذ القرارات.

وم������ن ال�ش������فات الت������ي متي������ز املنظمة 

البريوقراطية ح�ش������ب في������رب الدقة وال�رصعة 

ملام بكل املتطلبات اإ�شافة اإىل  والو�شوح، والإ
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ان�ش������ياع املروؤو�شني ب�ش������كل تام اإىل امل�شوؤول 

على اإذاً القرار الر�ش������يد �شيكون  داري الأ الإ

القرار الذي �شي�شمن اأق�شى حتقيق واإجناز 

هداف. لالأ

اتخاذ القرار الر�ش������يد من طرف املدير 

يت�شمن ال�رصوط التالية:

ه������داف التي تطمح  - اأن يع������رف كل الأ

اإىل معاجل������ة كل امل�ش������اكل ث������م تنفي������ذ هذه 

هداف.  الأ

هداف ا�شتناداً  - مرحلة ت�شنيف هذه الأ

اإىل جملة من املعايري املرتبطة بها.

- اأن يع������رف كل البدائل املمكنة لختيار 

البديل الر�شيد.

- اأن يعرف مزايا وم�ش������اوئ كل البدائل 

وي�ش������تخدم نظام ر�ش������يد لت�شنيف الوظائف 

املعاجلة.

ف�ش������ل )اأو احلل  - اختي������ار البدي������ل الأ

. والذي يحقق 
)2(

مث������ل( ملعاجلة امل�ش������اكل  الأ

اأق�شى النتائج ب�شورة مطلقة، ويتحقق ذلك 

عند و�شول العائدات اإىل اأق�شى حد مطلق، 

ويف الوقت نف�شه وباأقل التكاليف.

ن�ض���انية  �-�- نظري���ة العالق���ات االإ

واتخاذ القرار: 

يرى العديد من الباحثني اأن الفرتا�شات 

التي جاء بها الجتاه الكال�ش������يكي؛ خا�ش������ة 

يف م������ا يتعلق بنموذج »الرجل القت�ش������ادي« 

ن������ادرا ما تتحقق اإن مل يكن هذا م�ش������تحيال، 

ن الواقع غري ذلك علما باأن قرارات املدير  لأ

بعيدة كثريا عن الر�شد الكامل، وهي حمدودة 

ومقي������دة بقدراته الذهنية وقيمة م�ش������اعره 

وباملتغريات الداخلية التي تقع خارج �شيطرته 

ن�شانية لتوؤكد  لذا جاءت نظرية العالقات الإ

ه������ذا الطرح على ي������د »الت������ون مايو«،الذي 

تو�شل من خالل جتاربه يف م�شانع هاوثورن 

اإىل وجود عوامل توؤثر على �ش������لوك العاملني 

أبعاد نف�شية واجتماعية  داخل املنظمة، ذات ا

تلغي العوامل املادية القت�ش������ادية كافة التي 

خ�ص  أ�ش������ار اإليها الجتاه الكال�ش������يكي وبالأ ا

م�ش������اركتهم يف اتخاذ القرارات، حيث اقرتح 

مايو اأن ي�ش������ارك العمال يف اتخاذ القرارات 

دارية، وحتميلهم م�شوؤولية العمل امل�شرتك،  الإ
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مما ي�ش������من ربح جدية العمال واإ�ش������عارهم 

دارة الر�شيدة  بامل�شوؤولية ولهذا وجب على الإ

تهيئة و�شائل الت�شال، حتى يتمكن العاملون 

من الطالع على القرارات من جهة، وتتمكن 

آرائهم  دارة م������ن التعرف على حاجياتهم وا الإ

 
)3(

من جهة ثانية. 

كما اهتم »مايو« بامله������ارة القيادية التي 

أ�شا�ش������اً يف املعامل������ة الدميقراطية  تتمث������ل ا

للعمال؛ تل������ك التي ت�ش������بع حاجيات العمال 

املعنوي������ة، وم������ن ث������م تدفعهم للعم������ل اجلاد 

فريتفع م�شتواهم ور�شاهم واإنتاجهم، وعليه 

�شا�ص ال�شيكولوجي الجتماعي يعترب  فاإن الأ

)4(
نقطة انطالق لتقرير عنا�رص امل�شاركة. 

وعلى هذا اأكد مايو على اأهمية امل�شاركة 

يف اتخ������اذ القرارات حيث ت�ش������رتك الفئات 

الدنيا مع العليا يف اتخاذ القرارات اخلا�شة 

دارة. بالإ

�-�-�- نظرية هربرت �ضيمون:

جاءت نظرية »�ش������يمون« كردة فعل على 

نظ������رة الجت������اه الكال�ش������يكي القت�ش������ادي 

أو ما يطلق عليه ا�ش������م »الرجل  ملتخذ القرار ا

القت�ش������ادي« الذي يو�ش������ف ح�ش������ب هذا 

أثن������اء اتخاذه  الجت������اه بالر�ش������ادة املطلق������ة ا

. حيث لحظ حدود مفهوم الر�ش������د 
)5(

للقرار

واملعايري القت�شادية لتخاذ القرار، وو�شح 

باأن املدير ل ي�ش������تطيع الو�شول اإىل احللول 

املطلق������ة للم�ش������اكل التي تخ�ش������ع لظروف 

.
)6(

ومواقف متغرية

ونظراً ل�شعوبة الر�ش������د القت�شادي يف 

 »simon عامل الواقع فقد ا�شتخدم»�شيمون

داري بدل من الر�ش������د  مفه������وم الر�ش������د الإ

اأن  داري  القت�ش������ادي؛ ويعن������ي الر�ش������د الإ

يت�رصف املدي������ر يف اإطار الظ������روف املوؤثرة 

على املنظمة، ويتخذ قراراته يف �ش������وء هذه 

الظروف. وعلى ذلك فاإن املدير عندما يتخذ 

ن�شب وهو الذي  القرار فاإنه يختار البديل الأ

يحقق اأف�شل النتائج املمكنة، اأو يحقق اأمثل 

النتائج يف اإطار الظ������روف املوؤثرة والعوامل 

املحيط������ة بالق������رار، وتقوم نظرية �ش������يمون

simon على اخلطوات التالية:
1- اإن هناك عمليات اختيار البديل من 

عدة بدائل.

2- اإن حتدي������د الهدف العام للمنظمة ل 

يرتتب عليه النتهاء لعملية اتخاذ القرارات، 

ب������ل اإن عملي������ة اتخ������اذ القرارات تت�ش������من 

التنظيم كذلك.

داري يت�شمن فئة عليا  3- اإن التنظيم الإ

وه������ي فئة متخذي القرار وفئة �ش������فلى وهم 

منفذو القرار.

4- اإن متخذ القرار هو الذي يجب عليه 

 .
)7( 

مثل اختيار البديل الأ
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طار العام الذي  كما اأكد �شيمون على الإ

يتح������رك فيه اتخاذ القرار، اإذ اإن ال�شيا�ش������ة 

العامة لتخاذ القرار تو�ش������ح يف امل�شتويات 

العليا ثم تنتقل اإىل امل�ش������تويات الدنيا والتي 

تقوم على تنفيذها، ويرى �شيمون اأن ال�شلطة 

أ�شا�شي يف ال�شلوك التنظيمي؛ ومعنى  كمتغري ا

ذلك اأن يقوم التنظيم بتحديد طبيعة واجبات 

الفرد و�شلطته يف اتخاذ القرارات، ثم ي�شع 

قي������ودا حتد م������ن اختياره احل������ر لكي ميكن 

 .
)8(

خرين ع�شاء الآ أن�شطة الأ التن�شيق بني ا

 »s.simon« قد و�ش������ع �ش������ان �ش������يمون

نظريت������ه يف اتخاذ الق������رار املتعلقة بتقدمي 

أو الر�شد املحدودة والبدائل  مفهوم العقالنية ا

كرث حتقيقاً، والتي لها تاأثري كبري  املمكنة. الأ

وعلى هذا العمل حت�شل �شيمون على جائزة 

نوبل يف العلوم القت�شادية �شنة 1978.

النظري������ة ال�ش������لوكية يف اتخ������اذ القرار 

تو�شح باأن املنظمة مثل النظام املفتوح يتاأثر 

بالبيئ������ة املحيطة؛ فعم������ل التنظيمات مهما 

كان������ت مميزاتها فاإنها تق������دم اإطاراً مفتوحاً 

 
)9(

لتخاذ القرار.

فالعمليات ال�ش������لوكية تتخذ �شكل النظم 

الفرعي������ة وتنطبق على كل منها خ�ش������ائ�ص 

النظم املفتوحة.

- مدخالت نظام اتخاذ القرارات: 

تتكون مدخالت النظام الفرعي لتخاذ 

الق������رارات من املخرجات اخلا�ش������ة بالنظم 

الفرعية كما يلي:

- امل������دركات واملفاهيم وال�ش������تنتاجات 

دراك. ال�شادرة عن نظام الإ

- الجتاهات املعربة عن مواقف التاأييد 

واملعار�ش������ة اأو احلياد وال�ش������ادرة عن نظام 

تكوين الجتاهات.

أ�ش������كال التعديل  - اخلربات والتجارب وا

يف ال�شلوك ال�شادرة عن نظام التعلم.

- الرغبات غري امل�ش������بعة ال�ش������ادرة عن 

نظام الدافعية.

اإ�ش������افة اإىل تل������ك املدخ������الت ت������رد اإىل 

اتخاذ الق������رارات كل املعلوم������ات واملدركات 

واملخرجات ال�شلوكية والتي يختزنها النظام 

ال�شلوكي يف ذاكرته.

- العمليات يف نظام اتخاذ القرار:

يف �ش������وء حتليلنا ال�ش������ابق لعملية اتخاذ 

ن�ش������طة التي تتفرع  القرارات ميكن ح�رص الأ

اإليها العملية فيما يلي:

- اكت�شاف احلاجة اإىل اتخاذ القرار.

هداف وتعيني مدى الفارق  - حتديد الأ

بني التطلعات والواقع الفعلي.

جنازات ال������الزم حتقيقها  - حتدي������د الإ

للو�شول اإىل م�شتوى التطلعات.

أ�شباب الفوارق/ امل�شكالت/  - البحث يف ا

الت������ي يعاين منها النظام ال�ش������لوكي وحتديد 

املتغريات ذات ال�شلة بتلك امل�شكالت.
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أو الطرق املختلفة  - ا�شتك�شاف ال�ش������بل ا

التي ت�شهم يف حل امل�شكالت وتقريب النظام 

ال�شلوكي من اأهداف�ه/ البدائل/

- حتلي������ل ومقارن������ة البدائ������ل بحثا عن 

ف�ش������ل يف �ش������وء معايري التف�شل وقواعد  الأ

أو  الختي������ار التي يل������زم النظام نف�ش������ه بها، ا

أث������ري املناخ الجتماعي  قد يلتزم بها حتت تا

والتنظيمي.

- اختيار البديل )اتخاذ القرار(.

- املخرجات يف نظام اتخاذ القرارات:

أ�شا�شيني من  ترتكز املخرجات يف نوعني ا

القرارات:

- ق������رارات روتيني������ة مت�ص امل�ش������كالت 

)10(
الطارئة وغري متكررة.

 ي�ش������ور ال�ش������كل الت������ايل نظ������ام اتخاذ 

القرارات

امل�ش��در علي ال�شلم��ي، اإدارة ال�شل��وك التنظيمي، 

مرجع �شابق، �س568.

�-�-�- نظري���ة الدافعية ما�ض���لو/ 

هريزبرغ:

ق������د جاءت هذه النظرية لتوؤكد على دور 

امل�ش������اركة يف اتخاذ القرارات وم�ش������اهمتها 

يف اإ�ش������باع حاجيات الفرد العامل وحتقيق، 

أ�شهم  دوافعه، حيث ي�ش������ري اأ�شحابها وعلى را

ما�ش������لو اإىل اأن حاجي������ات التقدي������ر الذاتي 

جناز الذات������ي يتحقق بدرجة  وحاجي������ات الإ

كبرية من م�ش������اركة الف������رد يف عملية اتخاذ 

الق������رار يف املنظمة، خا�ش������ة كلما زاد تقدم 

الفرد وارتفعت درجة ن�شوجة النف�شي كلما 

زادت النزع������ة لديه، لي�������ص فقط نحو تعدد 

كرث  أي�ش������اً نح������و احلاجات الأ احلاجات بل ا

أولويات احلاجات. ارتفاعاً يف �شلم ا

اأما هريزبرغ من خالل جتاربه ودرا�شاته 

فقد اأكد عل������ى اأن العوام������ل الدافعة والتي 

ميكن اأن ت�شاهم يف حتقيق الر�شا الوظيفي 

ترتبط بعنا�رص كثرية مثل امل�ش������وؤولية، فر�ص 

خرين. كل  الرتقي، درجة العم������ل، تقدير الآ

ه������ذا يدخل يف اإطار عالقته بامل�ش������اركة يف 

اتخاذ القرارات وحل امل�شكالت، اأي اإنه كلما 

زادت م�شاركة الفرد يف اتخاذ القرارات فاإن 

هذا يزيد من م�ش������وؤوليته، ويجعل امل�شاهمة 

 .
)11(

فّعالة يف هذا اخل�شو�ص

�-3- النظرية الكمية:

لق������د ج������اءت ه������ذه النظري������ة مببادئ 
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خمالفة ملب������ادئ النظريات ال�ش������ابقة، حيث 

يرى اأ�ش������حابها اأن املديرين ميكنهم حت�شني 

�شلوب  الأ با�ش������تخدام  وتطويرها  منظماتهم 

العلم������ي والطرق العلمية الريا�ش������ية يف حل 

امل�شكالت الت�شغيلية العملية حيث اأن الطرق 

ح�شائية الكمية املطبقة يف حتليل القرار  الإ

باإمكانه������ا اأن تعطينا نتائج دقيقة وتر�ش������دنا 

.
)12(

اإىل القرار اأو احلل ال�شائب واملوؤكد 

ومن خ�شائ�ص هذه النظرية:

- تطبيق التحليل العلمي على امل�شكالت 

دارية. الإ

- حت�ش������ني ق������درة املدي������ر على �ش������نع 

القرارات وزيادة م�شتوى فاعليتها.

- اإعط������اء اأهمية كبرية ملعي������ار الفاعلية 

القت�شادية.

- العتماد على النماذج الريا�شية.

.
)13(

دارة  - ا�شتخدام احلا�شوب يف الإ

دوات الكمية امل�شتخدمة يف  ومن اأهم الأ

اتخاذ القرارات:

�ش������لوب  - حتليل التعادل: ي�ش������تخدم الأ

يف ظ������رف ع������دم التاأكد وحتت افرتا�ش������ات 

مب�ش������طة، حيث ي�ش������اعد حتليل التعادل يف 

اتخاذ القرارات يف جم������الت اإدارية عديدة 

نت������اج املقارنة بني  مث������ل حتديد اأحج������ام الإ

دارات الكلي������ة والتكلف������ة الكلية، حتديد  الإ

نتاج  موقع امل�ش������نع، املفا�ش������لة بني بدائل الإ

املختلفة لكل بديل.

- م�ض���فوفة العائ���د: ويقوم على ح�شاب 

أو اأكرث من البدائل  القيم������ة املتوقعة لبدي������ل ا

املتاح������ة لتخاذ الق������رار، وتفيد م�ش������فوفة 

العائ������د يف حال������ة قدرة متخ������ذ القرار على 

تخ�شي�ص احتمالت للمخرجات لكل بديل.

- �ضجرة اتخاذ القرارات: وت�شكل امتداداً 

أ�ش������لوب اتخاذ  مل�ش������فوفة العائد، ففي ظل ا

الق������رارات يت������م متثي������ل البدائ������ل املختلفة، 

ودرا�ش������ة خمرجات كل بديل عند م�شتويات 

خمتلفة، من احلالت والظروف التي يتعر�ص 

.
 )14(

لها كل بديل

دارية: �- اأنواع القرارات االإ

تنق�ش������م الق������رارات اإىل جمموعات كثرية 

طبقاً ملعايري متعددة، اأهمها تكوين القرارات 

أ�ش������اليب اتخاذها بل  ووظائفها، واأهميتها وا

وحتى ت�ش������نيفها وفق اإمكانيات برجمتها اأو 

جدولتها.

واملركب���ة:  الب�ض���يطة  الق���رارات   -�-�

فالقرارات الب�شيطة هي تلك التي لها كيان 

أثر قانوين �رصيع كالقرار ال�شادر  م�ش������تقل وا

أو اإيقاع عقوبة، اأما القرارات  بتعيني موظف ا

املركبة هي التي تدخ������ل يف تركيبها جوانب 

قانوني������ة متع������ددة، وتتم ع������رب مراحل مثل 

أو  فراد ا حد الأ القرار ال�شادر مبنع امتياز لأ

املنظمات.

�-�-قرارات تنظيمية وفردية: فالقرارات 

ه������ي الت������ي تت�ش������من قواعد عام������ة ملزمة 
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فراد،  تطب������ق على عدد غري حمدود م������ن الأ

أم������ا الفردية فهي  مث������ل القرارات »اللوائح«،ا

التي تخ�ص ف������رداً اأو جمموعة مثل قرارات 

الرتقية.

امللزم���ة:  امللزم���ة وغ���ري  الق���رارات   -3-�

وامللزمة هي التي يفر�ص وجود تنفيذها بحق 

دارية من  فراد ومعظم القرارات الإ جميع الأ

هذا النوع، وي�ش������األون عنها، اأما غري امللزمة 

فهي تعميمات ت�شدر لتف�شري القوانني.

- قرارات مكتوبة و�شفوية

- قرارات �رصيحة و�شمنية

يف  �ضا�ض���ية  االأ الوظائ���ف  ق���رارات   -4-�

املنظمة: وهي القرارات التي تتعلق بالعن�رص 

الب�رصي، مثل القرارات اخلا�ش������ة باملوظفني 

حالة  يف جمي������ع املراحل من التعي������ني اإىل الإ

دارية  أو التي تخ�������ص الوظائف الإ للمعا�������ص ا

ذاتها و�شيا�شتها، واختيار مديريها، والنمط 

.
)15(

القيادي واملركزية والالمركزية

 :»Routine« الق���رارات الروتينية -�-�

ن������واع من الق������رارات التي يتم  وهي تلك الأ

اتخاذها ب�ش������كل متكرر يف الن�ش������اط اليومي 

للمن�شاأة، والتي يتم تطبيق اإجراءات ومعايري 

مو�ش������وعية بالن�ش������بة لها، وم������ن اأمثلة هذه 

مور املتعلقة مبراقبة املخزون،  الق������رارات الأ

نتاج، تقني������ات املوظفني، مراقبة  مراقبة الإ

لت..اإل������خ، ومثل هذه  النفقات، �ش������يانة الآ

ن يت������م تفوي�ش������ها اإىل  الق������رارات قابل������ة لأ

دارة الو�شطى وال�شفلى. م�شتويات الإ

 Nom« الق���رارات غ���ري الروتيني���ة -�-�

Routine«: وتظه������ر احلاجة اإليها عندما 
تك������ون امل�ش������كلة امل������راد حله������ا ذات طبيعة 

أو غ������ري ماألوف������ة، وتتطلب اأن  غ������ري متكررة ا

أ�ش������ا�ص ف������ردي وعندما  تتم معاجلتها على ا

تظهر م�ش������كلة من هذا النوع ل يجد املدير 

اأمامه �ش������وابق واإجراءات جاهزة ومو�شوعة 

ملعاجلته������ا، بل يجد اأن عملية العتماد على 

خربت������ه وفطنته يف اإيجاد احللول املنا�ش������بة 

لها، ومن اأمثلة هذا النوع من القرارات تغيري 

نت������اج يف منظمة م������ا من النمط  طريق������ة الإ

يل، اختي������ار موق������ع م�رصوع،  الي������دوي اإىل الآ

اختي������ار الطريق������ة الت������ي يتم به������ا الرتتيب 

الداخلي للم�شنع، اكت�شاف �شلع وطرق اإنتاج 

)16(
جديدة.. اإلخ..

�-�- الق���رارات الت�ض���غيلية: فالق���رارات 

اليومي���ة  عم���ال  باالأ تتعل���ق  الت�ض���غيلية 

للمنظم���ة؛ اأي اإنها تتن������اول جوانب جزئية 

وحمدودة ن�شبياً، ويتم اتخاذ القرارات ب�شورة 

كبرية يف امل�ش������تويات الو�ش������طى، والدنيا يف 

التنظيم، ومن هنا يكون تاأثري تلك القرارات 

على املنظمة تاأثرياً جزئياً.

أم������ا  ا اال�ض���راتيجية:  الق���رارات   -�-�

القرارات ال�شرتاتيجية فهي تتخذ ا�شتجابة 

أو اأح������داث مل تقابله������ا املنظمة من  مل�ش������اكل ا
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قب������ل، ويالحظ اأن تلك القرارات تتعامل مع 

متغريات عدي������دة معظمها يت�ش������ف بالتغري 

والتعقيد، ويتم اتخاذها يف امل�شتويات العليا 

أنها توؤثر يف كيان املنظمة  من التنظيم، كما ا

)17(
ككل مثل تنويع منتجات املنظمة.

أ�شا�شاً  �-9- القرارات التكتيكية: تخ�ص ا

دماجي  أو الإ اأو مبدئياً الت�ش������يري الرتاكم������ي ا

اأو اخلدم������ي  نتاج������ي  الإ الت�ش������يري  لنظ������ام 

)التخطيط من اأجل الو�ش������ول اإىل الفعالية 

والكفاءة(.

�-�0- القرارات العملية: تخ�ص الت�شيري 

دارية )تخطيط  الدقيق جلميع العمليات الإ

أ�ش������بوعي(،هذه القرارات تختلف خ�شو�شاً  ا

على م�ش������توى املرك������ز الذي يحتله امل�ش������ري، 

ووجهة نظر القرار الذي يعتمد على نوعية 

أي�ش������اً على مدى  املعلوم������ات املتوفرة، وكذا ا

اأفق التخطيط اخلا�ص بتكميم النتائج على 

)18(
م�شتوى كل قرار.

أ�ش������ا�ص  هناك ت�ش������نيف اآخر قائم على ا

تي: �شا�شية للمنظمة كالآ الوظائف الأ

نتاج 1- قرارات تتعلق بالإ

2- قرارات تتعلق باملبيعات

3- قرارات تتعلق بالتحويل

فراد 4- قرارات تتعلق بالأ

أ�شا�ص درجة  وهناك ت�ش������نيف اآخر على ا

عدم التيقن. وهذا الت�ش������نيف مفيد خا�شة 

أنواع القرارات  غرا�ص التدري������ب وحتديد ا لأ

الت������ي ينبغ������ي اتخاذه������ا عن������د امل�ش������تويات 

التنظيمية املختلفة

أ�شا�ص  2-11-  ت�ش������نيف القرارات على ا

»uncertainty« درجة عدم التيقن

- درجة عدم التيقن: طبيعة روتينية.

- اخل�شائ�ص: يتكرر حدوثها كثرياً مما 

يخف�ص عدم التيقن اإىل اأدنى حد، القرارات 

ع������ادة توؤثر على جماعة �ش������غرية فقط ومن 

ال�شهل تطبيقها.

- درج������ة عدم التيق������ن: قدر حمدود من 

عدم التيقن.

- اخل�شائ�ص: من املمكن عمل تقديرات 

معقول������ة لع������دم التيقن بالق������رارات يقت�رص 

تاأثريها على اإدارت������ني اأو ثالث اإدارات على 

كرث. الأ

- درجة عدم التيقن: قدر كبري من عدم 

التيقن.

- اخل�شائ�ص: �ش������مان حمدود لتحقيق 

النتائ������ج املوجودة من الق������رارات. القرارات 

تت�شمن مناطق وا�شعة من الن�شاط.

- درجة عدم التيقن: درجة مرتفعة جدا 

من عدم التيقن

- اخل�ش������ائ�ص: مواق������ف تغطي مناطق 

وجمالت وا�ش������عة جدا والعديد من العوامل 

)19(
التي ل ميكن التنبوؤ بها.

�-��- الق���رارات املركزية: ت�شري املركزية 

يف �ش������نع الق������رار اإىل اأن اأغل������ب القرارات 
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دارة  يف املنظمة يتم �ش������نعها يف م�ش������توى الإ

العليا، تف�ش������ل املركزية يف �شنع القرار اإذا 

كان������ت هناك حاجة للتن�ش������يق بني الوحدات 

التنظيمية داخل املنظمة عند حتديد امل�شكلة 

اأو يف جتميع املعلومات املطلوبة، اأو يف مرحلة 

تطبيق القرار، كم������ا يتم اللجوء اإىل مركزية 

الق������رار يف احلالت التي تك������ون فيها تكلفة 

خطاء الناجتة عن الق������رار كبرية وتغطي  الأ

املنظمة كاملة، واأخرياً فاإن انخفا�ص قدرات 

أو  دارة يف امل�ش������تويات الو�شطى ا ومهارات الإ

الدنيا ل ت�شجع على لمركزية القرار.

أم������ا  ا الالمركزي���ة:  الق���رارات   -�3-�

الالمركزية يف �شنع القرار فهي تعني �شنع 

دارة  أو الإ دارة الو�شطى ا القرار يف م�شتوى الإ

دارة العليا بتفوي�ص  الدني������ا، حيث تق������وم الإ

قل يف اتخاذ اأغلب القرارات  امل�ش������تويات الأ

ويتم تفوي�ش������ها يف حالة ما، كما اأن التباعد 

دارة العلي������ا والوحدات  اجلغ������رايف ب������ني الإ

التنظيمي������ة ي������وؤدي اإىل اجت������اه املنظمة اإىل 

)20(
الالمركزية يف �شنع القرار.

وغ���ري  مرجم���ة  ق���رارات   -�4-�

مرجمة:

فهناك قرارات مربجمة )جمدولة ومعدة( 

وقرارات غري مربجم������ة؛ فالقرارات املربجمة 

التي تتخذ ملواجهة امل�ش������كالت اليومية مثل 

العملي������ات الكتابية وغري الفني������ة كقرارات 

الرتقي������ة، اأما غري املربجمة فه������ي القرارات 

التي ل تتك������رر، واإن تكررت فمن خالل مدة 

متباعدة، وهذه القرارات ت�شمى بالقرارات 

بداعي������ة التي حتتاج اإىل جهد كبري وجمع  الإ

املعلوم������ات ومواجهة للمواق������ف مثل افتتاح 

.
)21(

�رصكة جديدة

�-��- القرارات الوظيفية اأو التنظيمية 

والق���رارات ال�ضخ�ض���ية: القرارات الوظيفية 

هي التي يتخذها املدير باعتباره ع�شوا يف 

التنظيم؛ اأي عندما يعمل ب�ش������فته الر�شمية 

أثناء القيام بوظائفه، باعتباره م�ش������وؤولً عن  ا

أو بنقل  التنظي������م؛ كالقرار ال�ش������ادر بتعيني ا

أو تاأديبه اأما القرارات ال�شخ�ش������ية  موظف ا

فهي تل������ك التي ي�ش������درها املدير ب�ش������فته 

م�شوؤولً  ال�شخ�ش������ية ولي�ص باعتباره ع�شواً 

ع������ن التنظي������م؛ اأي تلك القرارات املت�ش������لة 

بت�رصفات������ه ال�شخ�ش������ية؛ كالقرار ال�ش������ادر 

بتخ�ش������ي�ص مدة �ش������هر من اإجازته ال�شنوية 

وق�شائها باخلارج.

�-��- الق���رارات ال�رصيح���ة والق���رارات 

ال�ض���منية: فالقرار ال�رصيح هو القرار الذي 

داري من م�شلكه يف  يف�ش������ح فيه الرئي�ص الإ

موقف مع������ني باملوافقة اأو عدمها؛ اأي باملنح 

أو باملن������ع، اأما القرار ال�ش������مني فهو القرار  ا

الذي ي�شتفاد من قرار يت�شل مبو�شوع اآخر، 

أو القرار الذي ي�ش������تفاد منه م�ش������لك املدير  ا

واإن مل يع������رب عنه �رصاحة، كاأن يطلب موظف 

اإذناً من رئي�شه بالن�رصاف قبل انتهاء موعد 
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أو يغري جمرى  العمل الر�ش������مي فال يرد عليه ا

احلديث اإىل مو�شع اآخر، ويالحظ اأن القرار 

ال�شمني هو �شعوري ومق�شود �شاأنه يف ذلك 

�شاأن القرار ال�رصيح.

�-��- القرارات املكتوبة والقرارات 

ال�ضفهية:

فالقرارات املكتوبة ت�ش������در يف �ش������يغة 

أوامر مكتوبة(،اأما  مكتوبة )لئحة- تعليمات- ا

القرارات ال�شفهية فهي القرارات التي تخرج 

للوجود عن طريق كلمات منطوقة ولي�ش������ت 

 .
)22(

مكتوبة

3- خطوات اتخاذ القرار: 

احلقيق������ة اأن كث������رياً م������ن املديري������ن ل 

جابة ب�شكل حمدد عن الكيفية  ي�شتطيعون الإ

التي يتخذون بها بع�ص القرارات، ويف درا�شة 

مريكية حول هذا  ملج������الت »fortune« الأ

املو�ش������وع تعددت اإجابات املديرين، وحقيقة 

أنه لي�شت هناك معادلة حمددة لتو�شيح  مر ا الأ

كيفية اتخاذ القرارات الناجحة، مبعنى اآخر 

لي�شت هناك الو�شائل الكافية لتقومي فعالية 

القرار مقدما.

وكل ما ميكن قوله هو اأن اتخاذ القرارات 

ل يق������وم فقط على املنط������ق، واإمنا يف كثري 

حيان ينبني على احلكم ال�شخ�ش������ي  م������ن الأ

واملبادرة من قبل متخ������ذ القرار، وما ينبغي 

عمله يف هذا ال�شدد ل�شمان حتقيق اأق�شى 

قدر من النجاح يف اتخاذ القرارات الر�شيدة 

ه������و تر�ش������يد القرار اإىل اأق�ش������ى حد ممكن 

بعيداً عن احلكم والجتهادات والت�ش������ورات 

. ولذلك من العوامل امل�شاعدة 
)23(

ال�شخ�شية

عل������ى اتخاذ الق������رارات، البتعاد عن احليز 

أ�ش�������ص  لبدي������ل دون اآخر، وبناء القرار على ا

احلقيقة واملو�ش������وعية والتجرد، ولي�ص على 

أ�ش������ا�ص املوقف امل�شبق، وا�ش������تخدام التربير  ا

)24(
العلمي بدل من العتبارات ال�شخ�شية.

اإن عملية اتخاذ الق������رار تتطلب القدرة 

عل������ى التحكم يف منهجية تتمثل يف جمموعة 

م������ن اخلطوات التقنية الت������ي ينبغي اتباعها 

والتي نذكر منها مايلي:

1- التحدي������د الوا�ش������ح للم�ش������كلة التي 

: يعترب حتديد امل�ش������كلة 
)25(

تواجه املنظم������ة

نه يح������دد نوع  همي������ة لأ أم������راً يف غاي������ة الأ ا

جراء الواجب اتخاذه ويتم غالبا ب�ش������ورة  الإ

همية الالزمة،حيث يعك�ص  عادية، ول يوىل الأ

أ�ش������لوب حتديد امل�ش������كلة �شخ�شية من يقوم  ا

به اأكرث، مما يعك�ص ماهية امل�ش������كلة. لتحليل 

خذ بع������ني العتبار  م�ش������كلة معينة يجب الأ

التغري احلا�ش������ل يف اجتاه������ات ومواقف من 

نه قرار جزئي  لهم عالقة مبا�رصة بالقرار لأ

�شكالية، من �شاأنه حتديد اجتاه  ومتتايل يف الإ

 
)26(

تطور وتقدم مراحل القرار.

دارية التي تواجه  ومن اأكرب امل�شكالت الإ

املديرين عند �شنع القرار ما يلي:
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- �شغط العمل. 

- الت�ش������ال ال�ش������فهي وغري الر�ش������مي 

ونتيج������ة لذلك ق������د تلقى امل�ش������ائل احليوية 

أو ي�ش������اء فهمها ول تظهر  اهتمام������اً هزياًل ا

)27(
أو يتم جتاهلها. طالق ا على الإ

2- ت�ش������خي�ص امل�ش������كلة وح�رصها على 

ن امل�شكلة هي  �ش������وء جمموعة من املعايري لأ

�ش������ل انحراف ع������ن معيار ما مع عدم  يف الأ

�شباب. معرفة الأ

خطار  - معرف������ة خمتلف الرهان������ات والأ

التي �ش������ترتتب عن ذل������ك اأي اإن مل تفعل اأي 

�شيء فما الذي �شوف يح�شل، واإن فعلت كذا 

فما هي النتائج املتوقعة.

�ش������باب احلقيقية ولكن  - البحث عن الأ

بكيفية دقيقة تتطلب معرفة اأدوات الت�شخي�ص 

ن�شانية فالبد  واأما من حيث الديناميكية الإ

من مراعاة جملة من الق�شايا املتمثلة يف:

- اإ�شعار خمتلف الفاعلني باأهمية اتخاذ 

الق������رار يف املنظم������ة حت������ى تن�ش������هر جميع 

اجلهود وت�شب يف نف�ص الجتاه.

- الو�ش������ول اإىل تعلم الطريقة الن�شقية؛ 

اأي النظر اإىل امل�شكلة يف اإطارها العام وعدم 

عزلها عن باقي العوامل املكونة للن�شق.

3- اإن اتخ������اذ الق������رار يق������وم على مبداأ 

ن الق������رار ل يتخذ جزافاً  حتلي������ل القرار، لأ

آثار تتوق������ف عليها كثري من  ن ل������ه تبعات وا لأ

م�ش������الح املنظمة، ويت�ش������من حتليل القرار 

�ش������ئلة الت������ي ينبغي طرحها  جمموعة من الأ

وهي تقنيات لبد من العمل بها مثل:

ه������داف املنتظرة من هذا  1- ما هي الأ

القرار الذي متَّ التو�شل اإليه؟

2- هل هذا القرار ميثل فعاًل اأهم قرار 

من ب������ني خمتلف اخليارات املطروحة، وعلى 

أ�شا�شه ميكن تقييم ذلك؟ ا

4- تق������ومي الق������رار املتخذ على �ش������وء 

املبادئ وال�ش������رتاتيجية حيث ل يحدث هذا 

)28(
القرار �رصخاً بينهما.

- اإذاً تنفي������ذ الق������رار يعرب ع������ن املرحلة 

خرية من خط������وات اتخ������اذ القرار حيث  الأ

يتم و�ش������ع البديل اأو احلل الذي مت اختياره 

مو�ش������ع التنفيذ علما باأن هذه املرحلة تعترب 

من اأكرث مراح������ل اتخاذ القرار حتديا ملتخذ 

أنها ت�شتلزم تخ�شي�ص املهمات  القرار؛حيث ا

�ش������خا�ص الذي������ن يتولون تنفي������ذ البديل  لالأ

أي�ش������ا حتدي������د اجلدول  املخت������ار ويتطلب ا

)29(
الزمني الالزم لتنفيذ ذلك.

- م������ا هي العقب������ات التي ق������د تعرت�ص 

�ش������بيل تنفيذ القرار وما هي ال�شبل املالئمة 

ملواجهتها؟

- ما هي خمتلف الحتياجات التي ينبغي 

اتخاذها ل�ش������مان جناح تنفيذ هذا القرار؟ 

جراءات املرافقة لتنفيذ  وهو ما يعرب عنه بالإ

جراءات  الق������رار، ونذكر م������ن بني ه������ذه الإ

حتديد ما هي املوؤ�رصات التي تبني اأن خمتلف 
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الفاعلني ملتفون فعاًل، وبكل جدية و�ش������دق 

مر  وقناع������ة حول هذا القرار غري اأن هذا الأ

يتطلب اأن تكون للقيادة جملة من اخل�شائ�ص 

)30(
ال�شخ�شية.

اتخ���اذ  يف  داري���ة  االإ من���اط  االأ  -4

القرارات:

تختل������ف اأمن������اط اتخاذ الق������رارات بني 

املديري������ن، ولعله من الوا�ش������ح عرب جتارب 

ماليني ه������وؤلء املديري������ن اأن هن������اك ثالثة 

اأمناط:

الق���رارات  اتخ���اذ  ول:  االأ النم���ط   -�-4

ح�ضا�س ال�ضخ�ضي: يعتمد املدير  باخلرة واالإ

عل������ى ذكائه الفطري وخربته ال�ش������ابقة، وما 

ح�شا�ص« وهو يتخذ القرار ب�رصعة  ي�شمى »الإ

عادة ل ي�ش������تطيع غالبا اأن يف�رص كيف وملاذا 

كان القرار.

4-�- النم���ط الث���اين: اتخ���اذ الق���رارات 

يبح������ث املدي������ر عن  بالدرا�ض���ة والتحلي���ل: 

فكار  احلقائ������ق بجم������ع املعلومات ينظ������م الأ

�ش������باب اإىل النتائج، يحاول  للو�ش������ول من الأ

اإيج������اد عالقات تف�رص الظواهر )امل�ش������اكل( 

امل�ش������اهدة وي�ش������ل اإىل القرار بع������د موازنة 

ومراجعة البدائل.

4-3- النم���ط الثال���ث: اتخ���اذ القرارات 

ح�ض���ا�س والدرا�ضة: يجمع املدير  مبزج من االإ

ب������ني النمط������ني ال�ش������ابقني فهو ل يتم�ش������ك 

أنه ل  بالدرا�ش������ة من اأجل الدرا�ش������ة، كم������ا ا

يتجاهل اخلربة الواقعية فهو ميزج الدرا�شة 

)31(
بح�شيلة اخلربة العملية.

اأ�ضاليب اتخاذ القرارات:  -�

يق�ش������د  التقليدي���ة:  �ض���اليب  االأ  -�-�

أو غ������ري الكمية التي  �ش������اليب التقليدية ا بالأ

تفتق������ر للتدقي������ق العلم������ي ول تتب������ع املنهج 

العلمي يف اتخاذ القرارات، وتعود جذورها 

دارات القدمية التي كانت ت�ش������تخدم  اإىل الإ

أ�ش������لوب التجربة واخلطاأ يف حل م�شكالتها  ا

معتمدة اعتماداً كلياً على اخلربة ال�ش������ابقة، 

�شاليب  داريني، والأ والتقدير ال�شخ�ش������ي لالإ

التقليدية يف اتخاذ الق������رارات هي: اخلربة 

)32(
والتجربة وامل�شاهدة والتقليد.

�ضاليب احلديثة ل�ضنع القرارات:  �-�- االأ

خرية املداخل الكمية  تع�ددت يف ال�شنوات الأ

دارية يف  أو الريا�ش������ية لتطوي������ر امله������ارة الإ ا

اتخاذ القرارات، وق�د �ش������اعد على انت�ش������ار 

وتنامي ه������ذه املداخ������ل دخول احلا�ش������وب 

بواب، فاحلا�ش������وب  أو�ش������ع الأ اإىل حياتنا من ا

أداة جيدة وفعال������ة ملواجهة ما تتطلبه  يوفر ا

املداخل الكمية من عمليات ح�شابية �شخمة 

�شاليب  ومعقدة، وب�ش������فة عامة فاإن هذه الأ

الكمية قد وفرتها املدر�ش������ة الريا�شية للفكر 

دوات الكمية  أه������م الأ ا داري،ولع������ل م������ن  الإ

الت������ي انت�رص ا�ش������تخدامها يف جم������ال اتخاذ 

 Operations القرارات بح������وث العمليات

 Linear research والربجم������ة اخلطي������ة 
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العم������ال  ومباري������ات   programming
)33(

.»Business games«

خط���اء ال�ض���ائعة يف  بع����س االأ  -�

�ضنع القرار: 

عند قيام املديرون ب�شنع واتخاذ القرار 

خطاء التي توؤثر  فاإنهم يرتكبون عدداً من الأ

على جودة الق������رار املتخذ، ولقد متكن عدد 

خطاء  من الباحثني من ر�ش������د ع������دد من الأ

التي يقع فيها املديرون عند قيامهم ب�ش������نع 

واتخ������اذ الق������رار وفيم������ا يلي نعر�������ص تلك 

خطاء: الأ

- اخل������وف م������ن اتخ������اذ القرار:عادة ما 

يبتع������د املديرون عن اتخ������اذ القرارات التي 

يرتت������ب عليها تغ������ريات عديدة،وكذلك تكون 

نتائجها غري معروفة على وجه اليقني.

خ������ر حلظة: اإن هذا  - تاأجي������ل القرار لآ

التاأجي������ل ي������وؤدي اإىل عدم الدق������ة يف حتليل 

امل�ش������كلة،كذلك فاإنه يوؤدي اإىل انخفا�ص يف 

عدد البدائ������ل املتاحة، نتيج������ة لعدم توافر 

الوق������ت الكايف نظرا لتاأجيل القرار لوقت ل 

ي�شمح بالبحث عن بدائل عديدة للحل.

- الف�ش������ل يف التميي������ز ب������ني امل�ش������كلة 

عرا�ص انعكا�شاً للم�شكلة،  واأعرا�شها: تعد الأ

عرا�ص  اإن اتخاذ القرارات ب�شاأن معاجلة الأ

لن يوؤدي اإىل حل للم�ش������كلة التي يت�شبب يف 

عرا�ص. حدوث تلك الأ

- الف�ش������ل يف حتدي������د ظ������روف القرار 

واملعي������ار امل�ش������تخدم للحكم على منا�ش������بة 

القرار: على املدير اأن يتعرف على الظروف 

اإل اأن وجود اأكرث من معيار للحكم على قرار 

يوؤدي اإىل وجود تعار�ص بني البدائل املتاحة 

 .
)34(

لتخاذ القرار

- وعدم و�شوح الخت�شا�شات وال�شلطات 

فقد تكون الن�شو�ص املنظمة لخت�شا�شات 

و�ش������لطات م�ش������در الق������رار غري وا�ش������حة 

مر ال������ذي يرتتب عليه يف  و�ش������وحاً كافيا،الأ

حيان الرتدد يف اإ�ش������دار الكثري من  غالب الأ

حجام عن اتخاذها. القرارات بل والإ

- وجود �شغوط داخلية وخارجية ر�شمية 

مر الذي يجعل املدير يرتدد  اأو غري ر�شمية الأ

يف اإ�ش������دار القرارات واإذا اأ�ش������درها فاإنها 

ت�ش������در غالبا تلبية لهذه ال�شغوط واإر�شاء 

 .
)35(

لها حمافظة على مركزه داخل املنظمة

لتح�ض���ني  اإر�ض���ادية  قائم���ة   -�

 Guidelines :عملية اتخاذ الق���رار

for improved decision -

MAKING
يقول هيلربونر اإنه: »لي�ص هناك يف العامل 

أي�شاً �ش������عب لدرجة  �ش������يء �ش������ائع ومعتاد وا

لتطاق مثل القرار ال�شعب« 

واعتم������ادا عل������ى ه������ذا الق������ول واأقوال 

خرين فاإنه يقدم قائمة اإر�ش������ادية لتخاذ  الآ

قرارات اأكرث فاعلية ت�شتمل على ما يلي: 



داري اتخاذ القرار جوهر العمل الإ

261 2010 �شـــــــــــــــباط     557 العــــــــــــــدد 

�-�- ترتيب احلقائ���ق: اإن اتخاذ القرار 

الفعال اأمر يعتمد على احلقائق ولي�ص على 

أو الجته������ادات الفردية،  راء ال�شخ�ش������ية ا الآ

تلك احلقائق املتعلقة ب�ش������لب امل�شكلة، وما 

هي البدائل و�شلبياتها واإيجابياتها.

حا�ض���ي�س ال�ضخ�ض���ية:  ا�ض���تثارة االأ  -�-�

اإن الق������رارات اجليدة ه������ي اأعظم املهدئات 

التي متَّ اكت�شافها، اأما القرارات ال�شيئة تثري 

القلق، لهذا ي�شت�شري اأحا�شي�شه. ولذلك على 

املدير اأن ياأخذ يف ح�ش������بانه حالته النف�شية 

ي قرار مهم، فلو كانت حالته  قب������ل اتخاذه لأ

املزاجي������ة �ش������يئة فمن ال�������رصوري اأن يوؤجل 

.
)36(

املدير قراره لوقت اآخر

خري������ن الذين  - يج������ب الت�ش������اور مع الآ

�شيتاأثرون بقراره،اإن قوة القرار تعك�ص بالفعل 

م������دى متا�ش������ك وجتان�ص خمتل������ف الفاعلني 

يف املنظم������ة اإذا فهمنا باأن ه������ذه القوة هي 

جماع الفعلي يف اتخاذ  وىل قوة الإ بالدرجة الأ

هذا القرار بكل مو�شوعية و�شفافية وقناعة، 

بعيدا عن التلفيق واملجال�ص ال�شورية.

- اإن القاع������دة الفذة هي التي تبحث يف 

جماع الفعلي،  عملي������ة اتخاذ القرار ع������ن الإ

أو الذي يتم حت�ش������ريه �شابقا،  ولي�ص املزيف ا

أبدا يف غي������اب حرية الراأي،  وهذا ل������ن يتم ا

واحرتام الختالف مع تبني عملية تثمني لكل 

راء وت�شجيعها، ثم تفعيلها ق�شد اخلروج  الآ

بالق������رار الذي يكون فع������ال نتيجة القناعات 

فراد �شعورا  امل�ش������رتكة، هذا ما �شيزيد كل الأ

بتحمل امل�ش������وؤولية التي تتولد عن م�شاركتهم 

الفعلية والفعالة يف اتخاذ القرار.)37(

ف�ش������اًل عن رفع الروح املعنوية عندهم، 

وبق������در ما يتو�ش������ع نطاق العوام������ل املحددة 

للقرار وبق������در ما ي�ش������ارك يف حتديد هذا 

داري، واملروؤو�شون،  القرار املدير واجلهاز الإ

نه كما  ف�شل لأ بقدر ما ن�ش������ل اإىل القرار الأ

قلن������ا اإن القرار ه������و اختيار ب������ني جمموعة 

)38( 
بدائل.

دارة اليابانية  �شا�ص توؤك�د الإ وعلى هذا الأ

على اأهم�ي������ة اجلماع������ة واعتبارها الوحدة 

آلي������ة اتخ������اذ  �شا�ش������ية يف املجتم������ع، ويف ا الأ

القرارات تنعك�ص قيمة اجلماعة باعتبارها 

دارة  �شا�شية يف املجتمع، تعتمد الإ الوحدة الأ

�شاليب منها: على منط من الأ

- اعتماد امل�شاركة يف اتخاذ القرار

- منط الت�شالت الفعالة

-  روح الفريق.

تك������ون عملي������ة اتخ�اذ الق������رارات عملية 

طويلة ن�ش������بياً، فعلى الرغم م�������ن اأن املدير 

�شاحب �ش������لطة اتخاذ القرار، اإل اأن عملية 

اتخ�اذ القرار ت�ش������بح عملية جماعية، حيث 

ي�شت�ش������ري املدير مروؤو�ش������ي�ه حول القرارات، 

ويطل������ب موافقته������م عليه������ا، ويحر�ص على 

آراء متقدمي القرتاحات  التقليل من �ش������اأن ا

أو و�ش������عهم يف مواقف دفاعية قد يوؤدي اإىل  ا
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اإحجامهم عن امل�ش������اركة الفعلية، بحيث متَّ 

بطريق������ة دميقراطية وينفذ القرار ب�ش������ورة 

�رصيعة و�شهلة.

أنه ل ميكن �ش������مان اأن  - يجب اأن يقبل ا

يكون قراره هو القرار ال�شحيح.

- يج������ب اأن ياأخذ يف احل�ش������بان ما اإذا 

أو بعيد  كانت امل�ش������كلة حتتاج اإىل حل موؤقت ا

مد. الأ

- يج������ب اأن يتاأكد من اأن القرار قد حل 

.
)39(

امل�شكلة حاًل دائماً

�- عالقة اتخاذ القرار باالت�ضال:

حتتاج �ش������ناعة القرار بفعالية اإىل توفر 

معلومات جيدة، ومن اأكرب امل�شاكل التي تواجه 

�شانعي القرار هي احل�شول على معلومات، 

يعتمد عليها ذات عالقة باملو�شوع املعني.

فالتقنية املعقدة الت������ي تتطور يوماً بعد 

يوم يف جم������ال املعلومات جتعل من ال�ش������هل 

للغاية اإخراج كميات هائلة من املعلومات يف 

ح�شاءات واملعلومات التي  وقت ق�شري، فالإ

كان ي�شتوجب اإعدادها تخ�شي�ص عدد كبري 

أ�شهر، ميكن اإخراجها يف  من املوظفني لعدة ا

ب�شع دقائق.

فاملعلومات الهزيلة ت�ش������وه عملية �ش������نع 

نها تت�شبب يف: القرار لأ

- اإعاقة �شنع القرار.

- ت�شتت النتباه عن امل�شكلة احلقيقية.

- اإحداث اأخطاء وحتريفات.

 .
)40(

- و�شع الثقة يف غري حملها

هناك كثري من القرارات تف�ش������ل ب�شبب 

�ش������عف التوا�ش������ل اأكرث من اأي �ش������بب اآخر، 

ويفرت�ص املدراء غالبا باأن ف�شائل اأو ميزات 

أنه ل يلزم  قرارهم وا�ش������حة، متاما لدرجة ا

خرين بها، غري اأن النا�ص ل  �ش������وى اإعالم الآ

يتحم�ش������ون لعمل اأي �شيء ل يرون �شببا له، 

خرين،  وبع������د اأن يكون قد التزم ب������ه لدى الآ

اأف�شل طريقة لعمل ذلك، اللتزام بالت�شال 

وجها لوجه.

فاأنت هن������ا تروج لق������رارك، مبعنى اأنك 

أ�ش������ئلة  خرون من طرح ا ت�رصحه كي يتمكن الآ

ب�ش������اأنه وفهمه بلغتهم واإيجاد �ش������بب لقبوله 

وحتى لو مل يتفقوا معه.

�شخا�ص الذين �شينتقل  من الوا�شح اأن الأ

�ش������خا�ص الذين �شيتاأثرون  القرار لهم هم الأ

مبا�رصة به وهم:

جراءات  �شخا�ص الذين �شينفذون الإ - الأ

التي خططت لها.

أولئ������ك الذين �ش������يتغري عملهم نتيجة  - ا

لقرارك.

- العم������الء )الداخل������ون اأو اخلارجون( 

الذين �شريون فرقا يف منتجاتك.

- ال�شامنون الذين �شيقدمون لك الدعم 

)41(
أثناء التنفيذ. والت�شجيع ا
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- اإن ال�ق������رار املهم كالنهر العظيم الذي 

ي�ش������تمد مياهه من م�ش������ادر فرعية متعددة 

كلها ت�ش������هم يف خلق كيان������ه، والذي يحدث 

داخ������ل املنظمة ه������و اأن امل�شت�ش������ارين ممن 

ميتازون باخلربة واملهارة الفنية، والروؤ�ش������اء 

داريني يدر�ش������ون املو�شوعات  التنفيذيني والإ

وامل�ش������كالت ويجرون البح������وث والتجارب، 

ويجمعون املعلومات واحلقائق ثم يعر�ش������ون 

وجهات النظر واحللول البديلة، ويناق�شونها 

دارية للو�شول اإىل القرار،  من القيادة الإ

وهك������ذا تب������دو عملية اتخ������اذ القرارات 

على ثم ينزل يف  �ش������فل ثم اإىل الأ نابعة من الأ

اجتاه عك�شي، مع تاأكيد اتخاذ القرارات عند 

م�ش������توياتها املتخ�ش�شة،اأي نحو الالمركزية 

يف اتخاذ القرارات وتفوي�ص هذه العملية اإىل 

)42(
الروؤ�شاء املتخ�ش�شني عند كل م�شتوى.

9- اأهمية عملية اتخاذ القرارات:

أو  اإن عملي������ة اتخ������اذ الق������رار ه������ي لب ا

جوهر وظيفة املدير، فبينما يعد التخطيط، 

التنظيم الت�شكيل، القيادة، الرقابة، الوظائف 

دارة جند كاًل منها يت�ش������ل  الرئي�ش������ية ل������الإ

هداف. بالقرارات لتنفيذ اخلطة وو�شع الأ

أ�شا�ش������اً  وتظه������ر عملية اتخاذ القرارات ا

ن املدي������ر يقوم بتحدي������د اأهدافه ويحاول  لأ

هداف  الو�ش������ول اإىل هذا الهدف اأو هذه الأ

للوظائ������ف  ميك������ن  ل  الق������رارات  وب������دون 

دارة اأن تاأخذ مكانها، كما اأن  اجلوهرية ل������الإ

دارة بكاملها ل ميك������ن اأن توجد،  عملي������ة الإ

وعلى ه������ذا ف������اإن عملية اتخ������اذ القرارات 

دارية، ويقوم  تنت�رص يف جميع امل�ش������تويات الإ

به������ا كل مدير، وتوجد يف كل جزء من اأجزاء 

دارية، وتتعامل مع كل مو�ش������وع  جهزة الإ الأ

 .
)43(

حمتمل

وب�شفة عامة ميكن حتديد درجة اأهمية 

�شئلة التالية: القرار من خالل الأ

- ما هي درجة تاأثري القرار على اأهداف 

املنظم������ة؟ فكلما زادت درج������ة تاأثري القرار 

أه������داف املنظم������ة كلم������ا زادت درجة  على ا

اأهمية القرار.

- من الذي �شوف يتاأثر بالقرار؟ كلما زاد 

فراد الذين �ش������وف يتاأثرون بالقرار  عدد الأ

فراد  كلما زادت اأهمية القرار، اإل اأن عدد الأ

الذين �شوف يتاأثرون بالقرار مرتبط بحجم 

املنظمة يف هذا ال�شدد.

موال املطلوبة للقرار؟  - ما هو حجم الأ

موال املطل������وب توفريها  كلم������ا زاد حجم الأ

للقرار كلما زادت درج������ة اأهمية القرار، اإل 

اأن هذا ال�شوؤال يت�ش������ابه مع ال�شوؤال ال�شابق 

من حيث اأخذ حجم املنظمة يف احل�شبان.

- م������ا هي درج������ة تكرار القرار؟ ي�ش������ري 

تكرار القرار اإىل زيادة درجة روتينية القرار؛ 

حد العاملني هو  فنجد اأن قرار منح اإجازة لأ

عم������ل روتيني يف كل املنظم������ات، بينما قرار 

التخل�ص من اأحد املنتجات هو قرار متكرر 
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احل������دوث ويتوقف اتخ������اذه على العديد من 

العوامل التي يجب درا�شتها.

- هل الوق������ت ميثل قي������داً؟ فالقرارات 

الت������ي تتخ������ذ يف الظ������روف الطارئ������ة تكون 

اأكرث اأهمية م������ن القرارات التي يتوفرالوقت 

.
)44(

لدرا�شتها

خامتة

عندما يثار احلديث عن اأهم �ش������مة من 

دارة �ش������تكون بال �شك هي ال�شمة  �شمات الإ

نه بدون ال�ش������ناعة القرارية-  القراري������ة؛ لأ

اختيار البديل املنا�ش������ب- )اتخ������اذ القرار( 

ل������ن يكون هناك اأي مظهر اإداري؛ مبعنى لن 

دارة مو�شع التنفيذ؛ اأي  تو�ش������ع فعاليات الإ

أو  أو التوجيه ا أو التنظيم ا لن يظهر التخطيط ا

دارة  الرقابة، وعليه فاتخاذ القرار هو روح الإ

والديناميكية الفاعلة يف حيويتها وهو حمور 

�شا�ص يف حتديد الوظائف  العمل ومقيا�ص الأ

الواجب تاأديتها.

حيث ت�ش������ري امل�ش������اهدات العملية اإىل اأن 

دارية  املديرين على اختالف م�ش������توياتهم الإ

ينفق������ون الكث������ري م������ن اأوقاتهم يف �ش������ناعة 

واتخاذ القرارات املختلفة، واأن هذه العملية 

دارية؛  القرارية تتغلغ������ل يف كل الوظائف الإ

داء يف املنظمات  وعلي������ه فاإن النج������اح يف الأ

دارية يرهن مبدى  وبالتايل حتقيق التنمية الإ

�شالمة العملية القرارية مو�شوعاً و�شكاًل.
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أنا ال اأعرُف ماذا جاَء بي ا

أن�ِسَف بيتاً يف َرَفْح؟ آِخِر الدنيا.. لكي ا من ا

قيل يل من اآخر الدنيا:

»هنا اأر�سَك..«

ُة »الفولغا«.. اأر�سي �سفَّ

�شاعر العروبة والطفولة الكبري

العمل الفني: الفنان جورج ع�شي.

❁

ò

❁
�سليمان العي�سى

جندي اإ�رسائيلي ي�س�أل
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أنا.. ماذ� �أتى بي ِلَرَفْح؟ � 
ٌّ
ورو�سي

أَن�ِسُف حّياً و�دعاً.. �أمتطي طائرًة.. �

طفاُل.. ُه �لأ
ميل�ؤ

نقا�ُض..  �لأ
َ
تَه�ي حتتي

ألقاهُ يف  �أذرو ب�س��ريخي رماد�ً كلَّ ما �

وجهي

ةْ ى يَل َغزَّ أو يُ�َسمَّ يه: َرَفْح.. � أُ�سمِّ �

ة  أن������ا ل �أعرُف ماذ� جاء بي من �س������فَّ �

»�لف�لغا«

برياْء؟ لكي حت�سَد ناري ه�ؤلِء �لأ

أنا ل �أعرفهم.. �

أُلقيُت فيها ر�َض �لتي � ل �أعرُف �لأ

أُلقيُت فيها مثلما �ساوؤو�.. مرغماً �

أ�ساْء وما كنُت �

كاذيب، و�ساق�ين �إليها.. َغ�َسل�ين بالأ

َح�َسناً.. جئُت �إليها..

و�س�ؤ�يل..

 �ُس�ؤ�يل:
َّ
يحرق �لن�َم بعيني

أُْقتَْل؟ أْقتُْل؟ مِلَ ا  مِلَ ا

مل تِلْدين �شفة »الفولغا« لتلقيني هنا

�شاطري التي تُغرقني ل�شُت  أنا يف هذي الأ ا

أنا ا

أنا أَطفالَها، ل�شُت ا ةُ، يا ا أنا يا َغزَّ ا
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ر�ِض أّوُل الأ ُهنا.. ا

ر�ض آِخُر الأ أو.. ا ا

هنا القد�ُض.. اإلياذة الروِح

�سقُف فل�سطنَي،

ُرّمانُة العا�سفة..

�شاعر فل�شطيني مقيم يف �شورية

العمل الفني: الفنان  علي الكفري.

❁

ò

❁

ع�شام تر�شحاين

ُو�ضوُء القيامة
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هنا الوقُت ي�رسي

اإىل قّبة الّنب�ِض

 ال.. ت�ساألوا الناَر عنها،

وال.. ت�ساألوا املاَء

اإّن الهواء املقد�َض

يَ�ْستلُّ ِمْن با�سِق النور فيها

تراب النبّينَي،

أّن َدَم الفاحتنَي، واهلل ي�سهد ا

.. ا�سعدوا.. يُطلُّ

اإّنها الَكلُم الطّيب البْكُر

واحلمُد.. للقادمني اإليها

ومن كّل َفجٍّ

يجيئون بالقُباِت

ويف كل ِغْمٍد..

�َسالٌم.. و�َسيٌْف

هنا.. بَيْل�ساُن امل�سيِح

يُعانُق –والنار ُحبلى-

يعانق زيتونة املئذنة..

ن يف ثكنات احل�ساِر،  االآ
َ
هي

ويف حمنِة املَْحِو

أ�سهُد كيف ارتََدْت ا

خوذةَّ املوت واملر�شالِت

لكي ت�شرتدَّ من الليِل

َمْرَج ال�شالِة،

زفة.. أيقونة الآ وا

هي القد�ُص..

عر�ُص احل�شاراِت،

اإرُث الدياناِت،

وائل.. مُّ جدودي الأ
أ ا

أجَنَبتْني اأمي التي ا

على هيئة ال�شم�ِص يف ال�شو�شنة..

�شالماً..
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لياقوِت كلِّ الكواكِب،

وهو يُرّدُد فيها انتِظْرين

على حافة الفجِر،

أنَت هوية نف�شي ا

بدية.. َو�شاِدن �شوئي اإىل الأ

�شالماً.. لكلِّ احلمائِم

وهي ترى

يف َو�شوِء القيامِة

وِر، أو.. نَْفَخِة ال�شّ ا

�رصحة.. �رِصَّ اخلروج من الأ

هي القد�ُص..

حرُب ال�شالِم،

كمنُي احلريِر،

ب بالزلزلة.. أن�شودةُ اليا�شمني املخ�شّ وا

�شيعلو بنا..

اأرجواُن ال�شموِد،

اإىل وْهجها يف ال�شماِء،

�شيعلو.. حلرية الزهر والطرِي،

والب�رص الذاهبنَي،

اإىل اجللجلة..
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وحدة: 

وراق البي�ض، وعلى الوجوه ال�ص������فر، خّيمت  على اجل������دران، تكاثرت الأ

آب������ة، وجتّمدت الع������رات يف املاآقي، حتى الطيور والع�ص������افري التي األفت  الكا

فاريز، مل تعد تزور مدينتن������ا وحارات�ها واأزقتها،  �ص������طحة والأ روؤيته������ا، على الأ

ليفة اختفت، ورمبا هاج������رت، وبقيت وحيداً،  وكذل������ك الكالب والقط������ط الأ

خلف ق�صبان نافذتي ال�صغرية، اأبحث عن مالمح و�صمات، فقدانها وغيابها، 

قا�ص �شوري

العمل الفني: الفنان علي الكفري

❁❁

ò

❁
حم�سن يو�سف

اأحالم.. عرب النافذة
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أ�شعر به  �أكرب من قدرتي على �الحتمال، وما �

مل، ورمبا كان  أق�ش������ى من �الأ يف هذه �للحظة، �

�أقرب �إىل مذ�ق �شكر�ت �ملوت..

 

فرح:

- م������ن خلف �لنافذة، بزغ قمر يبت�ش������م، 

ويلوح بيديه �ل�شغريتني:

أنا �أحبك. - جدو.. �

ويد�ي  �لق�ش������بان �حلديدي������ة،  ع������ربُت 

تتحوالن �إىل جناحني قويني، وج�شدي يحلّق 

مغمور�ً بفرح طائر غادر �لقف�ص. 

�أخذت �لوج������ه �لبا�ش������م، وزرعت �أدميه 

�جلميل بالقبالت.

حب:

.. حلمت، بعيد�ً ع������ن �لنافذة، بلقاء مع 

فتاة جميلة. قلت لها: 

- لو كنت �شاباً، لفعلت ما ال يخطر لك. 

�لت�شقت بي وقالت ممازحة:

- عن������ر.. دون جو�ن. م������اذ� ميكنك �أن 

تفعل؟ 

أنا �أعلم �أن  ه������ل يحق لعجوز �أن يح������ب؟ �

�ش������ئلة، و�ملفرد�ت.  �حل������ب، �أكرب م������ن كل �الأ

بادلتها �ملز�ح با�شماً:

- كنت اأحمل������ك واأطري بك، اإىل حيث ل 

يرانا اأحد.. 

�شحكت وازدادت الت�شاقاً.

ن.  - حبذا لو تقوم بذلك.. الآ

امراأة: 

- .. رّن هاتف������ي رنيناً طوياًل، لرتيثي يف 

جابة، فالرقم الذي ي�شطع ويهتز، مل ي�شبقه  الإ

أتوا�شل معها..  �شماء التي ا اأي من الأ

�شمت الهاتف حلظات، ليعود بعدها اإىل 

�شطوعه واهتزازه. 

من يت�ش������ل بي يف ه������ذا الوقت املتاأخر؟ 

تهادى اإيّل، �شوت ناع�ص حنون:

أمل تنم بعد؟  - ا

هناك اأ�شوات ت�شتفّز ال�شامعني، واأ�شوات 

أو تاأثري لها، اأما هذا ال�شوت. ل �شدى ا

 ي������ا اإلهي.. ما اأعذب������ه، واأطيبه، واأقربه 

اإىل القلب؟ 

أنا ل اأعرف �شاحبة هذا ال�شوت، ومل  - ا

أ�شمعه من قبل. من اأنت؟ ا

هدل������ت اأ�ش������وات ميام������ات وحمام������ات 

وبالبل، وارتع�شت م�شامي كلها: 
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أة التي حلمت بها،  أنا املرا - ا

ومل ت�شتطع اأن تنالها.. 

أنالها  أ�ش������تطع اأن ا أة مل ا ام������را

وحلمت بها؟ 

نثى؟  من تكون هذه الأ

ه������دل ال�ش������وت، ودار ب������ي 

املكان:

أيه������ا  - �ش������يطول �ش������متك ا

الرجل الوحيد. 

من اأخربك اأين وحيد؟ 

- ل ت�شتغرب، فاأنت �شبيهي، 

تنتظر مثلي. قلبك يت�شع للعامل، 

والعامل ل ياأبه للحاملني.. 

مل اأجد ما اأقوله، وال�شوت يطّوقني: 

- لن اأطيل عليك ه������ذه الليلة، فنحن..

أنا واأنت منلك كل الليايل، و�شاأودعك لتحلم  ا

بامتالكي.

�شمت الهاتف، وظل �ش������امتاً، وما زلت 

أ�ش������مع اأ�ش������واتاً، لكن  أنتظر. اأرى وجوهاً، وا ا

هدي������ل اليم������ام واحلم������ام و�ش������دو البالبل، 

وال�شوت العذب والطيب والقريب من القلب، 

ما عاد يوؤن�ص وحدة الرجل الوحيد.. 

النافذة:

- .. غّطى الظالم كل �شيء، مبا يف ذلك 

أ�شكن يف قبو يتنف�ص معي، من  نافذتي، فاأنا ا

هذه الكوة التي ت�شاركني وحدتي. 

أنها تخاطبني:  توّهمت ا

أن������ا اأح�ش������دك يا �ش������ديقي، واإن كنت  - ا

حزينة من اأجلك. 

تلّفت حويل. النافذة تتكلم. ملاذا مل نتبادل 

حاديث من قبل؟  الأ

تابعْت وكاأنها قراأت اأفكاري: 
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أ�ش������تمع اإليك، واأنت تخاطب ما  - كنت ا

تتوّهم، واأعجب من بقائك خلف ق�شباين، مع 

اأنك متلك يدين ورجلني وعينني، وت�ش������تطيع 

اأن تفعل م�ا ت�ش������اء، فلماذا ل تتحرك؟ ولهذا 

أنا اأح�شدك، وحزينة من اأجلك..  ا

رغم الظالم يف اخلارج، والدموع املنهمرة 

أر من������ذ زمن بعيد.  ، راأيت ما مل ا
ّ
م������ن عين������ي

راأيت الطيور والع�ش������افري، تخفق باأجنحتها 

اأ�ش������واء  فاريز، وراأيت  �ش������طحة والأ فوق الأ

�ش������ياء، وت�شطع فوق الوجوه املتاألقة  تغمر الأ

بالبت�شامات. 

خرج������ت اإىل الطريق، وح������ويل تطايرت 

العي������ون املحبة، و�ش������احب الوجه البا�ش������م 

أترابه، يحيطون بي، واأ�شواتهم اأعذب من  وا

هديل اليمام واحلمائم و�شدو البالبل:

- ج������دو.. خذنا مع������ك.. نح������ن كلنا.. 

نحبك..
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»مالحظة هامة جدًا:

أّن اجلغرافيني مل  هذه ق�ص������ة حقيقية، حدثت يف بالد الهاي والهاي غري ا

ي�ص������تدّلوا عليها بعد، فقالوا: اإن لفظ الهاي والهاي، هو لهجة عربية اأ�صلية 

تعني بال..القّح: ال هذه وال هذه«.

اأخرياً �ص������در قرار �ص������ام بتعييني مر�صداً بيئياً ملوؤ�ص�ص������ة »اإكثار الباذجنان 

زرق على اأر�ص������فه  ال�ص������يني« التي تعنى بزراعة ه������ذا النوع الفريد بلونه االأ

قا�ص �شوري

العمل الفني: الفنان ر�شيد �شمه

❁❁

ò

❁
خالد زغريت

احلــــــــقُّ َيْنـــــَطُح
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أ�رّسة املنازل،  ال�صوارع ومن�ص������فات الطرق، وا

أنني  نني ظنن������ت ا ولك������م فرح������ت حينه������ا لأ

أنني بعد  اأم�ص������كت احلظ من ذنبه، وتخّيلت ا

»باذجنانتني« �صاأرقى اإىل رائد ف�صاء ي�رسف 

على زراعة »الق�صامة« اخل�رساء على �صطح 

القمر لكنني بعد حني مل اأدرك كنهه الزمني 

أ�صّك  من �صدمة ال�صفافية التي اأذهلتني بّت ا

أ�ص������ي   را
ّ
اإن كان هذا الذي اأحمله فوق كتفي

أم كرة ق������دم باأرجل فريق الربازيل ل يعرف  ا

أو اأين يحّط.. فال باذجنان يزرع  أي������ن يُرمى ا ا

فاأر�صد زارعيه، ول عّمال اإل ثلة تاأتي حاملة 

�ص������مدة يركنونها لدقائق  أو الأ أكيا�س البذار ا ا

يف مو�ص������ع ما، ثم يجلب������ون نبتات باذجنان 

�ص������ناعية من البال�صتك، ير�صفونها يف اأحد 

فات، وي�صتدعون امل�صورين وامل�صوؤولني،  املن�صّ

وتبداأ اخلطب -التي تنطح بقرون كلماتها- 

وروبي  مربيالية، )وال�ص������وء الأ عن الهجمة الإ

امل�ص������رك(، ويختت������م كّل احتف������ال بدع������وة 

أنا فتوّجه  أّما ا اخلرباء اإىل ع�صاء الكونتاكي، ا

اإيّل مذك������رة اإداري������ة باإع������داد حما�رسة عن 

العالقات العميقة بني لون �صمائنا ال�صافية 

بنّي م�صداقية تاريخ  و�صرة ال�صيد »ماو«، ولأ

أن������ا مل اأفرغ بعد من  العالق������ة، بيئّياً، وبينما ا

الت�صفيق للخطباء، فيداّي بالعادة الحتفالية 

أتوماتيكياً« ت�شفقان وكاأنهما �شاعة  اأ�شبحتا »ا

منّبه تُربط فرتّن يف املوعد، ول تتوقف حتى 

أنني ل�رصودي مل اأفطن  ينتهي »ترمها«،اإذ يبدو ا

اإىل انته������اء الحتفال، ورمبا بقيت م�ش������فقاً 

حتى ال�ش������باح لول اأين راأيت اأحد املزارعني 

املفرت�شني ي�ش������طحب بع�ص التجار لبيعهم 

�شمدة عالنية اأمامي، تدخلت لكنه  البذار والأ

�شتمني و�شتم كّل حماة البيئة والكليات التي 

تخّرج الطلبة حمرياً، كدت اأجّن، متا�ش������كت 

اأماًل باأنني �شاآخذ حقي بالقانون، و�شيحا�شب 

أنني مغّفل  أتوقع ا ال�شارق الطائ�ص، فلم اأكن ا

لهذا احلد، يف احلقيقة حار�ص هواء وعّداد 

جن������وم، واقرتاح������ات لي�ش������ت اإل »كو�ش������اناً« 

غنام وهماً  وهمياً مثل »كو�ش������ان« عدادي الأ

بوهم، ف�شارعت اإىل كتابة تقرير مبا حدث، 

ول�شيما اأن الذي حدث و�شح ال�شم�ص، واأمام 

ال�ش������هود، وذهبت اإىل مدير املوؤ�ش�ش������ة وكلّي 

أوؤدي خدمة وطنية جليلة بك�شفي  عزم باأين ا

�رصقة املوؤ�ش�ش������ة، ومتّيع عالقاتنا التاريخية 

بالزرقة وال�ش������فافية وال�شيد »ماو«، فحّولني 

�شتاذ  املدير مبدياً ان�ش������عاقه اإىل القا�شي الأ

»ب�ّشاوي«، ولبّد يل اأن اأحّدثكم قبل اأن اأكمل 

�ش������تاذ، فيا  احلادثة عن هذا ال�»ب�ّش������اوي« الأ

�شادتي! اإذا كان لكل امرئ من ا�شمه ن�شيب، 
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�ش������تاذ »ب�ّش������اوى« له من كّل ما يف  فالأ

أ�شهم اإل من ا�شمه  زينة الدنيا اأن�شبة وا

ّن �ش������كله -ول اعرتا�������ص على خلقة  لأ

ربنا- مركب ب�شكل كاريكاتوري، وكاأّن 

اأع�شاء ج�ش������مه جّمعت يف ال�شناعة 

مثل ما جّمعوا »الرتيزينة الديرية« من 

آلٍة قطعة، ف�شارباه املفتولن كذنب  كّل ا

أ�ش������ود يبعثان الرعب يف  »تي�ص« جبلي ا

النف�������ص ل�رصامتهما، ول������و اأن »بو�ص« 

ن  راآهما لزّجه فوراً يف »غوانتنامو«؛ لأ

أّما  اإرهابهما ل ياأتيه الباطل من حوله،ا

أ�شبه بل�شان ثور جولين  »�شلعته« فهي ا

مقط������وع من ج������ذره ومل�ش������وق على 

أنه �شيرتاءى لك  أّما كر�شه ل �شّك يف ا أ�شه، ا را

مثل »ب�شلة �شلمونّية« ياب�شة ينحدر انتفاخها 

ب�شال�ش������ة دميوقراطية، على اأن قوامه العام 

يوحي لك »بالكدي�ص املنغويل«اأ�شولً على اأن 

أنه اأول َمن هّرب  ل اأ�ش������الة له البت������ة اإل يف ا

عليه قدامى حماربي التت������ار اإرثنا الرتبوي، 

ثم َفط������ن اإلي������ه املحدثون فراح������وا يهّربون 

عليه امل������ازوت، على اأن الفرق بني »الكدي�ص 

خري  املنغويل« وال�شيد »ب�ّش������اوي« اأن ظهر الأ

املح������دودب ي������زّل عنه »اخلرج« فال ي�ش������لح 

أبداً اأن هّرب  حد ا لتهريب املازوت، ومل ي�شبق لأ

�ش������ف هربوا  أو.. لكنهم مع الأ علي������ه مازوتاً ا

عل������ى ظه������ره العدالة، باتف������اق كّل من حكم 

بينهم بق�شية كلف بها، وذلك بعد اأن حتّول 

أو ب�»قر�ص  من معلم ينّجح الطالب ب�»بي�شة«، ا

�ش������نكلي�ص« اإىل قا�������ص ل قرقو�ص وبقرو�ص، 

�شتاذ »ب�ّشاوي« الذي ل يُعرف  ويحكى اأن الأ

ا  ن�شب ا�شمه، اأو دللته، اإذ يقول بع�شهم: اإمنَّ

كان ا�ش������مه »بّراوي« ن�ش������بة »للب�ص الرباوي« 

ليف«  ال������ذي مل ياأخذ بعد جن�ش������ية »الب�ص الأ

غنياء،  الذي يعي�������ص يف بيوت الفق������راء والأ

املديرين وامل�ش������تخدمني، فهو دائم الرتحال، 

غري م�ش������تقّر، وحني رّو�ص، وا�شتقر يف قرية 

بائ�ش������ة »جّن�شوه موؤقتاً ف�شّموه »ب�ّشاوي« على 
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عادة العرب القدماء يف التيّمن باخلري ع�شى 

أليفاً، وقد ي�شل اإن ح�شن �شلوكه  اأن ي�ش������بح ا

اإىل مرتب������ة »قط«، والطرف������ة اأن اأحداً ما ل 

ن اجلميع ينادونه  يعرف ا�شمه ال�ش������غري، لأ

�ش������تاذ »ب�ّش������اوي« كما ينادون اأخاه الذي  بالأ

يدر�������ص احلقوق »ب�ّش������اوي« الث������اين، وما اإن 

خ فيها حتى ده�شته »تريزينة« كانت  تخّرج الأ

�ش������منت  فتفّتقت _ ل�»ب�ّش������اوي«  تهرب الإ

فكرة �شيطانية، وهي اأن يويّف نف�شه بدلً من 

اأخيه لريث �شهادته، ول�شيما اأن اخلالف بني 

ال�ش������مني احلقيقّي������ني كان يف حرف واحد، 

أو  أيه������م واأدهم، ا �ش������ماء )ا كم������ا هي بع�ص الأ

فايز وماي������ز، اأو حمد وحمدو اإلخ..( ومتَّ له 

مبا وهبه اهلل من �شال�ش������ة »احل�ش������يني« اأن 

يخطب ابنة جاره بعد ح�ش������وله على �شهادة 

احلقوق كما اأوهمها وغريها، و�ش������اء القدر 

 مل يحلم يوماً باأن 
ّ
اأن ين������ط جاره اإىل كر�ش������ي

أو اأحد الفّرا�ش������ني عند متبّوئه،  يكون رجله، ا

فيحظى بحلم م�ش������حه، لكنه امتطاه، وم�شح 

الأخالق عن عمله كما مي�ش������ح الفّرا�ش������ون 

�شتاذ »ب�ّشاوي«  ط الأ الكرا�ش������ي احلمر، ونُطِّ

اإىل حمكم برتبة قا�ص يف ق�ش������ايا املوؤ�ش�شة، 

�ش������تاذ،  وطاب������ت الدني������ا _ ل�»ب�ّش������اوي« الأ

ف�ش������اروا يطلقون عليه »ب�������ص بوند«، ف�رصح 

أّن قراره ل طّب  ومرح يف نعمها؛ ول�ش������يما ا

له، فدان������ت له الرقاب، وجيوب اأ�ش������حابها 

أنه من  العامرة واملهرتئة، و�ش������اع بني النا�ص ا

يق������ع بني ي������دي »ب�ص بوند« علي������ه اأن يهديه 

أو اأن يتجّرع  ليحّبه تيمناً باحلديث ال�رصيف، ا

أّن الذي  أ�������ص الظلم وخربان البي������ت، على ا كا

نّططه -اإىل الق�ش������اء- �ش������خ�ص كان كر�شيه 

ن تزحلق عن كر�ش������يه  اأعلى من بابه لكنه الآ

وا�ش������توى على ر�شيف ال�ش������ماتة نكرًة نتنة، 

و�ش������ار كل النا�ص يحكون بالفم املقهور عن 

�شتاذ »ب�ّش������اوي« غري اأن كل الكالم  ف�ش������اد الأ

كان بال �ش������دى فقد متل������ك التحكم برقاب 

العامل������ني يف املوؤ�ش�ش������ة، ومل يل������و اإل على اأن 

يغتنم رياحه التي هّبت من اجلهات ال�ش������تة 

للف�ش������اد، كل ذل������ك عرفته عن ال�»ب�ّش������اوي« 

بي������ك راأ�ص العدالة بعد اأن عرفت اأين �رصت 

اأحد �ش������حايا عدالته، وذلك بعد اأن فوجئت 

�ش������تاذ  با�ش������تدعائي من »ب�������ص بوند« اأي الأ

ن ال�شارق يّتهمني  »ب�ّشاوي« وهو يتاأ�ش������ف لأ

ب������اأيّن �رصيكه،نططت كما ينّط املعذبون على 

�شفيح »مكهرب« وحططت كما حتّط �رصبة 

ج������زاء لّفقها احلكم يف مرمى مظلوم،لكنني 

الروح �رصخت،ال�ش������هود موجودون،  حلالوة 

�شتاذ  أّن »ب�ّشاوي« الأ أنني اأح�ش�شت ا ووووو، اإل ا
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م�شاب مبر�ص من نتاج التحديث والتطوير 

الق�ش������ائي، وهو ال�شمم عن احلقيقة فقط، 

فا�ش������ت�رصت مقربي ومعارف القا�ش������ي على 

العدال������ة، فقالوا يل: لي�������ص اأمامك من باب 

للف������رج اإل ببطة �ش������مينة حتمله������ا اإىل بيته، 

ن الواق������ع ابن حرام م������ا كان مني اإل اأن  ولأ

ا�ش������رتيت بطتني �ش������مينتني فخمتني فخامة 

العدال������ة، وذهبت بهما اإىل منزل »ب�ص بوند« 

�ش������تاذ، وكنت متهّيباً وج������اًل وجل النزول  الأ

�ش������تاذ »ب�ص  من املحكم������ة اجلنائية، لكن الأ

مريكية،  بوند« ا�ش������تقبلني بب�شمة الن�زاهة الأ

أن������ك نزيه،  أن������ا اأعرف ا وطماأنن������ي قائ������اًل: ا

وحقاين، وورع، والدلي������ل على ذلك ها اأنت 

تعمل بقوله عليه ال�ش������الة وال�شالم »تهادوا 

حتاب������وا« فاأنت على �رصاط �ش������نته، ت�ش������ّور 

ما اأعظم �ش������نته، ت�ش������ور احلكم������ة اجلليلة 

م������ن احلديث ال�رصيف، فلول اأن ا�ش������تدركت 

نف�ش������ك، وفطنت اإليه فعملت به ملا تعارفنا 

أن�ش������فت من  وحتاببنا، فاجنلت احلقيقة، وا

تهمة كادت تودي بك، �شبحان اهلل ما اأعظم 

أنقذتني من ظلمك، غداً  �شماحة ديننا، لقد ا

يف جل�شة التحكيم �ش������اأف�ص الن�زاع، وتاأخذ 

حق������ك، خرجت مغتبطاً، وك������دت اأطري لأين 

�شعرت باأن يدّي �شارتا جناحي بطة العدالة، 

لكن������ه فاتني اأن اأدقق النظر مبن كان يتنّحى 

جانباً، مي�شك »كب�شاً« اأكرث �شمواً وجاللة من 

، اإمنا حدثت نف�ش������ي باأن هذا  ّ
عدال������ة بطتي

أ�ش������د م�شا�ش������ة من نقر البّط  مظلوم ظلماً ا

للعيون العادلة، ففر�ش������ت عليه هدية بهذا 

احلجم من القرون، ويف يوم جل�ش������ة احلكم 

أق������ّدم حججي  ح�������رصت وال�ش������ارق، ورحت ا

وبراهيني و�شهودي، لكن موقف »ب�ص بوند« 

ال�ش������اقع، اأذهلني، ويا ليته اكتفى بتجميدي 

ب�ش������قيعه، بل فاجاأين بقوله: مع ذلك احلّق 

عليك، جننت، فرح������ت اأبرهن، واأبرهن من 

أتبع كّل دليل بلفظ،كلمة  دون جدوى، وكنت ا

الب������ط،  �ش������وت  مقل������داً  كاك«  كاك  »كاك 

وحمركاً يدّي بحركة توح������ي بحركة اأجنحة 

ذّكره بالهدية وبوعده، وكدت اأ�ش������ري  البط لأ

�ش������تاذ:  بطة لول اأن �رصخ بي »ب�ص بوند« الأ

نّقطنا ب�شكوتك، فهمنا، فهمنا يا اأخي! اأنت 

أ�ش������ه  اأفهم احلّق ينطح، وو�ش������ع يديه على را

ب�شكل قرنني.. مردفاً: العمى خ�شمك جلب 

كب�شاً، اأنت حقك بكاكي، بينما حّق خ�شمك 

ينطح.. هنا كان لبّد يل اأن اأخرج، فخرجت 

منكو�ش������اً، ومنكوباً، ومهزوماً بنك�شة تاريخه، 

ونكب������ة عدالته، وهزمية باذجنانه ويحكى يا 

اأخوتي ال�ش������اغرين من يوم ولدتكم اأمهاتكم 
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أنه لكرثة  حالم! ا فواه مزرقي الأ مفتوح������ي الأ

�ش������تاذ من الكبا�ص مل  ما اأهدي »ب�ّش������اوى« الأ

أرا�ش������ينا باذجنانة واحدة زرقاء،  يبق يف كل ا

ومل تبق يف ال�شني �ش������رتة واحدة زرقاء، واأن 

ن �شماءنا  عالقاتنا التاريخية مل تعد عميقة لأ

أّن ثوريي ال�شني  مالت زرقتها اإىل الرمادية، وا

أّن الكبا�ص  اجلدد مالت �شرتاتهم اإىل الكاكي، وا

الت������ي يتحاب������ب بها اأهل ب������الدي اأكلت زرقة 

ال�ش������ماء بعد اأن فرغت م������ن اأكل الباذجنان 

واملكدو�ص، وكّل نخل ال�شوارع و�رصوها.

أو »ب�ّشاوي«  �شتاذ »بّراوى« ا ويحكى اأن الأ

�ش������تاذ »ب�ّشاوي« �ش������ار ال�شيد  �ش������تاذ، والأ الأ

امل�ش������رت »امل�ش������يو« الهر »قّطاوي« فقد رقته 

الكبا�������ص اإىل مرتب������ة �ش������فري الأمم املتحدة 

للعدالة؛ ومل يبق ما يدّل على موؤ�ش�شتنا اإل ما 

يردده التالميذ بعفويه يف ذهابهم اإىل املدار�ص 

أنه ن�شيد العدالة: الذي باع  �ش������باحاً ظانني ا

ما �شاع، والذي قال ماع �شاع.

ويحك������ى اأن املعلمني -م������ن يومها- وهم 

يحاول������ون ت�ش������ويب خطاأ التالميذ بن�ش������بة 

الن�ش������يد ولفظه، فلم يفلح������وا، لذلك راحوا 

يكتبون على ال�ش������بورة حكم������ة اليوم: احلّق 

ينطح والذي يقول ماع ينجح..

¥µ
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أ�ساتذتنا يف ق�سم اللغة العربية  ثالثون عاماً م�س������ت وملا تزل اإطاللة اأحد ا

حمفورة يف الذاكرة. فقد دخل �س������اب يف اأواخر الثالثينات من عمره القاعة، 

وىل  أنيق املظهر، حاماًل حقيبته وابت�سامته ل تفارق وجهه، ومنذ املحا�رضة الأ ا

ا�ستطاع اأن ي�سدنا اإىل ما كان يقول، وراح ينقل عينيه وابت�سامته بني الطالب 

ن�س������ات اإليه. كنا يف ال�س������نة الرابعة  حد منا اأن يفلت من الإ وكاأنه ل يريد لأ

أوائل ال�سبعينات من القرن املا�س������ي، وكان عائداً حديثاً من بريطانيا، ولعّل  ا

كاتب وناقد �شوري

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁
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�ملادة �لتي �رشع يف تدري�س������ها كانت �أحب �إىل 

قلوبنا، فقد كنا متخمني بالدر��سات �لرت�ثية، 

وعندم������ا �أخذ �ملدر�������س �جلديد يحدثنا عن 

وروبية  د�ب �لأ �لآ

وي�ستفي�س يف حتليلها ونقدها. كان ي�سد 

جوعن������ا �إىل مث������ل هذه �لدر��س������ات. وخالل 

فرتة ق�سرية حرق �ملر�حل، فاإذ� هو علم يف 

ق�سم �للغة �لعربية، وينتزع من �سدنة �لق�سم 

�عرت�فاً بجد�رت������ه، ويحظى بقلوب �لطالب 

و�لطالبات.

ذلك �لنطب������اع مل يفارقني، وخالل فرتة 

ق�س������رية عقدت معه �سالت علمية ووثقتُها، 

مع مرور �لزمن حتى �أ�سبح �أقرب �إىل نف�سي 

م������ن �أي مدر�س �آخر، بعد �أن وجدت �ملعادل 

�ملو�س������وعي لثقافته يف طباعه وت�س������حيته 

و�أخالقه �لنبيلة، وظلت �ل�س������لة م�ستمرة ومل 

تنقطع.

�أما �مل�سهد �لثاين فقد كان يف مدينة تعز 

يف �جلمهورية �ليمنية، حي������ث كان �لدكتور 

د�ب فيها،  ح�س������ام �خلطيب عميد�ً لكلية �لآ

وقد در�س������ت فيها ثالث �سنو�ت من 1991- 

1994. ويف منزل������ه يف مدينة تع������ز �لفاتنة، 

�حتف������ل بعيد مي������الده �ل�س������تني -�أطال �هلل 

عمره- ودع������اين �إىل �حل�س������ور، وكان ممن 

ح�رش �ل�س������اعر �س������ليمان �لعي�س������ى وزوجته 

أبي�ص �شديقة زوجته ال�شيدة  الدكتورة ملكة ا

منى لبابي������دي اخلطي������ب، والدكتور حممد 

نكليزية يف  �ش������اهني رئي�ص ق�ش������م اللغ������ة الإ

آن������ذاك، والدكتور اأحمد  ردنية ا اجلامع������ة الأ

داب يف جامعة حلب  قدور عمي������د كلي������ة الآ

�شابقاً.

أ، فهي عالية  أبدا أن�ش������اها ا تلك �شهرة لن ا

يام  امل�ش������توى، وكل ما دار فيه������ا ل متحوه الأ

ول ال�ش������نون، وبدا الدكتور ح�ش������ام متفائاًل 

خرين..  وحمباً للحياة، وودوداً كعادته جتاه الآ

وانعق������د حديث عن الوط������ن وهمومه، وعن 

اللغ������ة العربي������ة وهمومه������ا، وع������ن الثقافة 

العربي������ة وحتدياتها. وكان الدكتور ح�ش������ام 

م�شكوناً بهذه الهواج�ص، وعلى مدى اأربعني 

عاماً كانت مكابدته لهذه الق�شايا متوا�شلة 

واأعطاها من نب�ص قلبه الكثري.

لق������د تع������ددت الهتمام������ات املعرفي������ة 

للدكتور ح�ش������ام اخلطي������ب وتنوعت، ولكنها 

دبية والقومية  بقيت يف اإطار الدرا�ش������ات الأ

أتناول هذه الجتاهات  ن�شانية، وقبل اأن ا والإ

�شارة اإىل  ب�شيء من التف�ش������يل، ل بد من الإ

أنه كان ل������ه يف بداية حيات������ه اإنتاج اإبداعي  ا

يف جمال الق�ش������ة الق�ش������رية ل يتعدى ب�شع 

ق�ش�������ص، نُ�رص معظمها يف املعرفة ال�شورية 

فرتة ال�شتينات وال�شبعينات.
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أ�شار يف بع�ص مقابالته ال�شحفية  أنه ا كما ا

أنه بداأ حياته بال�شعر، ولكنه �رصعان ما  اإىل ا

اكت�ش������ف اأن موهبته تق������ع يف واٍد اآخر فاأقلع 

نهائياً عنه، لول بع�ص القطع من النرث الفني 

أ�ش������ار  أنه ا التي ين�رصها بني حني واآخر، كما ا

اإىل جتنب ن�ش������بي ملمار�شة نقد ال�شعر، رغبة 

يف الحتفاظ بروعة ال�شعر وهالته الكلية.

اأما اجتاهاته املعرفية فيمكن ت�ش������نيفها 

يف ثالث������ة م�ش������ارات رئي�ش������ية هي امل�ش������ار 

دب������ي والثقايف، ث������م امل�ش������ار النقدي، ثم  الأ

امل�ش������ار الثقايف الرتبوي، اإ�شافة اإىل م�شارين 

اآخرين ل يقالن �ش������اأناً وهما امل�ش������ار اللغوي 

وال�شيا�شية  الفل�ش������طينية  الدرا�شات  وم�شار 

والجتماعي������ة العام������ة. و�ش������وف نعمد اإىل 

تلخي�ص مالمح كل م�ش������ار على حدة �شمن 

خط������وط عامة جداً، ونتجنب التف�ش������يالت 

ح������الت الفنية اإل عن������د ال�رصورة، ويف  والإ

حالة اإىل الق�شم  غلب �شيجري الكتفاء بالإ الأ

املنا�شب يف �شجله العلمي املنوع والغزير، مع 

التنبي������ه اإىل اأن هذه التق�ش������يمات تهدف اإىل 

الت�شهيل وهي متداخلة اأ�شاًل.

دبي والثقايف: اأواًل: امل�ضار االأ

ول نالحظ غلبة الدرا�شات  يف امل�شار الأ

دبية املقارنة امل�شفوعة بدرا�شات وترجمات  الأ

دب العاملي املعا�������رص. واملالحظ اأن  م������ن الأ

دبية من خالل  هذا الهتمام بالظاه������رة الأ

بُعديه������ا املقارن والعاملي كان منذ البدء يحل 

واجهة الهاج�ص اخلا�ص للخطيب منذ مطلع 

�ش������بابه وقبل اأن يرتك������ز اهتمام������ه منهجياً 

دب املقارن. ومن خالل معرفتي الوثيقة  بالأ

به يف فرتة تدري�ش������ه يف ق�ش������م اللغة العربية 

أنه،  أتذكر ا بجامعة دم�شق مطلع ال�شبعينات، ا

أبلغنا، كان يتابع حما�رصات ق�ش������م اللغة  كما ا

نكليزية يف جامعة كامربدج وي�ش������ارك يف  الإ

الن�ش������اطات الثقافية، وا�شتمر يف كتابة باب 

له معروف يف جملة املعرفة ال�شورية يت�شمن 

تقريراً �شهرياً ير�شله من بريطانيا اإىل املجلة 

دب يف بريطانيا  حول تط������ورات الثقافة والأ

وروبية، وكانت تن�رص هذه التقارير  والقارة الأ

دبية  بعن������وان »مطالع������ات يف ال�ش������حافة الأ

مريكية«، وم������ن اأطرف هذه  نكليزي������ة والأ الإ

املطالعات مقال حول بدء انت�شار احلا�شوب 

يف بريطاني������ا وحماولت ا�ش������تخدامه لنظم 

ال�ش������عر، وكذل������ك احلرية ب������ني ترجمة كلمة 

.Computer
وقد �ش������اعدت املوؤمت������رات العديدة التي 

ح�رصه������ا اخلطي������ب يف خمتلف العوا�ش������م 

العربي������ة والعاملية على متابعت������ه التطورات 

دبي������ة والثقافي������ة يف الع������امل، وكذلك على  الأ
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ومطارحات  �ش������داقات  اإقام������ة 

دب  فكرية مع كثري م������ن اأهل الأ

يف اأماكن كثرية م������ن العامل. وقد 

ن�رص حواراته ومداوالته مع كثري 

جنبية  داب الأ منهم يف جمل������ة الآ

أ�ش������هم يف تاأ�شي�شها اأواخر  التي ا

ال�شبعينات ومنت�شف الثمانينات، 

مثل: كولن ول�شون، وكارانفيلوف 

ور�ش������ول  رمي������اك،  وه������ري 

حمزاتوف، وفاي������ز اأحمد فايز، 

وكلين������ث بروك�������ص، ورينيه ولك، 

وناديا اجنل�شكو )الروحانية(، واآن 

فريبرين )ال�ش������رتالية( وغريهم. 

كما ن�رص تقارير وترجمات حول 

ب������داع  دبي������ة والإ الأ الدرا�ش������ات 

دب������ي يف بل������دان اأجنبية كثرية  الأ

ر�شية، من  على امتداد الكرة الأ

واأوروبة  واأمريكا  الغربية  اأوروبة 

وال�ش������ني  واأفريقي������ا  ال�رصقي������ة 

واليابان والهند وباك�شتان واإيران وغريها.

ويف وقت مبكر ك�شفت مقالته عن وعي 

ظّل حتى نهاية القرن الع�رصين غري وا�ش������ح 

متاماً يف ال�ش������احة الثقافي������ة العربية، وهو 

دبي������ة بالفنون واملعارف  عالق������ة الظاهرة الأ

خ������رى، ويعترب هذا املو�ش������وع مركزياً يف  الأ

الثقاف������ة النقدية املعا�������رصة. فقد كتب حول 

دب  والأ وال�ش������الم،  دب  والأ والف������ن،  دب  الأ

دب واحل������ب  دب والفك������ر، والأ والقي������م، والأ

دب والتكنولوجي������ا،  الأ الع�������رصي، واأخ������رياً 

دبي، ويع������د كثري من  ول�ش������يما اخلي������ال الأ

درا�ش������اته يف هذا ال�شدد ذا ريادة ن�شبية يف 

حقل الثقافة املعا�رصة.
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ورمبا تكمن ريادت������ه احلقيقية يف جمال 

النظرية املقارنية، حيث خ�ش�������ص العقدين 

دبي������ة يف القرن  خريي������ن م������ن حيات������ه الأ الأ

دب املقارن ونظرياته  املا�ش������ي للتعريف بالأ

العاملي������ة املعا�������رصة ودوره املرتقب يف تفتح 

الثقاف������ة العربية. وله يف ذل������ك اجتهادات، 

أبرزه������ا دعوته لوجهة نظ������ر عربية يف  من ا

فادة من التجربة  دب املقارن تقوم على الإ الأ

العربية القدمية يف التوا�ش������ل املعريف، ومن 

دبية املت�ش������ابكة التي  طبيع������ة العالق������ات الأ

دب العربي احلديث، يف اإطار  يتمتع به������ا الأ

التبادلت العاملية املعا�رصة. وفيما بعد طّور 

هذه النظرية وو�شعها يف اإطارها التاريخي، 

دب املقارن من خالل وجهة  وقدم تعريفاً لالأ

دب  آف������اق الأ نظ������ر عربية، وذل������ك يف كتابه ا

املقارن عربياً وعاملياً )1992(.

أ�شا�ص علمي  وقد عني اخلطيب بو�ش������ع ا

دب العربي املقارن، و�ش������حح كثرياً  لتاريخ الأ

من امل������رددات غري الدقيقة التي اكتظت بها 

دب العرب������ي املقارن اجلامعية، ومن  كتب الأ

خ������الل التنقي������ب والبحث امل�ش������تفي�ص قدم 

اكت�ش������افات مهمة يف تاريخ املقارنة العربية، 

ول �شيما يف املجالت التالية:

دب املقارن  وىل ل������الأ - ن�ش������بة الريادة الأ

التطبيق������ي لروح������ي اخلال������دي يف كتاب������ه 

فرجن  دب عن������د الإ املو�ش������وم: تاري������خ علم الأ

والع������رب وفيكتور هوك������و، 1904. وقد ن�رص 

الكثري حول هذا املو�ش������وع، ثم حقق الكتاب 

أتبعه بدرا�شة عن اخلالدي. وا

ول  ول والن�ص الأ - اإثباته اأن امل�شطلح الأ

دب املقارن باللغة العربية كانا اإطالقاً  يف الأ

من و�ش������ع خليل هنداوي يف جملة الر�ش������الة 

عام 1936، وقبل اأن ي�شتعمل هذا امل�شطلح 

أبو ال�ش������عود حول  تو�ش������ية ملقاولت فخري ا

نكليزي يف الر�ش������الة  دب������ني العرب������ي والإ الأ

نف�شها.

أب������رز اإجنازات������ه كتاب������ه حول:  - وم������ن ا

دب والتكنولوجي������ا وج�������رص الن�ص املفرع  »الأ

Hypertext«. ولعلَّ هذا الكتاب ي�ش������تحق 
ول من  وقف������ة متاأنية، اإذ يحمل العن������وان الأ

نوع������ه يف التاألي������ف العربي. ولكن ال�ش������ياق 

احلايل ل ي�شمح باأكرث من تعرف ب�شيط ملادة 

الكتاب وحمتوياته جنملها ق�رصياً باخلطوط 

التالية:

- يعال������ج الكت������اب م�ش������كلة العالقة بني 

دبية من جهة والثقافة العلم _  الثقاف������ة الأ

تكنولوجي������ة من جهة اأخ������رى. وفيه تفح�ص 

لهذه امل�ش������كلة يف اإطاره������ا العاملي والعربي 
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واآفاقها يف املا�ش������ي واحلا�������رص، مع اإطاللة 

على امل�شتقبل.

- يقدم مناق�شة طريفة مثرية للتحديات 

التي يطرحه������ا التفجر التكنولوجي يف وجه 

دبي، م������ع تركيز عل������ى التجربة  اخلي������ال الأ

العربي������ة القدمية واحلديثة. وتك�ش������ف هذه 

دبي  زمة املقبل������ة للخيال الأ املعاجل������ة عن الأ

اإزاء املنجزات العملية للمغامرة التكنولوجية 

أ�شكال اخليال  التي اأخذت تتجاوز يومياً كل ا

ال�شابق التي عرفتها الب�رصية.

- يف الق�شم الثاين من الكتاب ا�شتعرا�ص 

للكتابة احلا�ش������وبية املتمثلة يف الن�ص املفرع 

Hypertext وتفح�������ص التاأثريات املرتقبة 
لتطورات الكتابة احلا�ش������وبية على ق�ش������ية 

دبية  الكتاب������ة الراهن������ة وعلى الظاه������رة الأ

وم�ش������تقبلها، ول�ش������يما يف اإ�ش������كاليات مثل 

ال�ش������فاهية والكتابي������ة، التعب������ري والرتجمة، 

املعنى والدللة، الن�������ص التكويني، التنا�ص، 

بداع بوجه عام، مع ربط  واأخرياً مع�ش������لة الإ

للتفكري احلا�ش������وبي يف فل�شفة الن�ص املفرع 

مبق������ولت احلداث������ة النقدي������ة املعا�رصة من 

رولن بارت اإىل جوليا كري�ش������تيفا، اإىل جاك 

دريدا..اإلخ.

طروح������ة وجرياً على  - وا�ش������تكمالً لالأ

عادت������ه، ينقب اخلطيب يف ال������رتاث العربي 

القدمي ويكت�شف جذوراً للن�ص املفرع يف فن 

ال�رصوح واحلوا�ش������ي العربية، ويقدم لقطات 

من ذلك الفن الذي �ش������ماه: »الهايربتك�ش������ت 

اأن  يزع������م  ل  أن������ه  ا اإىل  منبه������اً  الي������دوي«، 

احلا�شوبية اجلديدة تطورت عن هذا الفن، 

واإمنا ي�ش������جل للفكر العربي �شبقاً فريداً يف 

هذا املجال. وانطالقاً من هذا الربط يقرتح 

جملة م�شطلحات جديدة جداً تتعلق بالن�ص 

طارين الدليل  املفرع ا�ش������تقاها من خالل الإ

املعا�رص والرتاثي العربي القدمي.

وقد وقفنا عند ه������ذه التجربة التاأليفية 

لنلف������ت النظ������ر اإىل ا�ش������تمرار اخلطيب يف 

مواكبة م�شتجدات الثقافة العاملية وا�شتعداده 

فكار اجلديدة واملناخ  الدائ������م للتفاعل مع الأ

دبي للع�رص. الأ

- ومن املو�ش������وعات التي عني بها بوجه 

دب  دبية وموقع الأ خا�ص مو�شوع العاملية الأ

العربي منها ومفهومه������ا النظري. وكان قد 

بداأ مبناق�ش������ة هذه امل�ش������األة منذ الثمانينات 

وتبل������ورت نظرت������ه يف مقال لح������ق بعنوان: 

دبية يف ع�رص الت�ش������ال  »مالمح العاملية الأ

والعومل������ة«، حيث جال جوانب املو�ش������وع، ثم 

اأردف ذلك بتفح�ص �ش������امل لفر�شة الثقافة 
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دب العربي على م�شارف القرن  العربية والأ

احل������ادي والع�رصين، كما يظه������ر يف كتاباته 

التي تلت.

ثانيًا: امل�ضار النقدي:

دب املق������ارن كان هناك  واإىل جان������ب الأ

النق������د: النظرية والتطبي������ق، وهما حقالن 

ل يفرتق������ان يف الع������ادة، واحلق اأن اخلطيب 

دبي ناقداً وكان ا�ش������مه حتى  أ ن�ش������اطه الأ بدا

دبي، مع  اأواخر ال�شبعينات مرتبطاً بالنقد الأ

دب املقارن الذي اختطفه  اإط������اللت على الأ

فيما بعد اختطافاً �شبه كامل. وقد عاجلت 

أوائل ال�ش������بعينات، ول�ش������يما يف  مقالته يف ا

جملة املعرفة، م�ش������ائل نقدية نظرية اعتربت 

جدي������دة يف اإبانها، وكان������ت يف العادة تواكب 

أ�ش������هم فيها، ونذكر  الرتجمات النقدية التي ا

بوج������ه خا�ص حماولته اخلو�������ص يف طبيعة 

دب������ي وحدوده املعرفي������ة وعالقته  النق������د الأ

دب. كما عالج بع�ص امل�شكالت املنهجية  بالأ

دب العربي احلديث، ودعا  العلمية لدرا�شة الأ

اإىل نظرية نقدية ذات تلوين عربي. وفيما بعد 

دبي  ن�رص ع������ام 1996 كتاباً عنوانه »النقد الأ

يف الوطن الفل�شطيني والت�شات«، وعمل فيه 

على تفح�ص املالمح امل�ش������رتكة مل�شرية النقد 

الفل�شطيني الذي مزقته الظروف ال�شيا�شية 

واجلغرافي������ة واملعرفية املختلفة، ويت�ش������من 

توليفاً لدرا�شاته ال�شابقة حول املو�شوع.

واإىل جانب ذل������ك عني بالنقد التطبيقي 

نتاج الروائي ال�ش������وري والفل�شطيني  فتابع الإ

أبرز ما قدمه يف هذا  بوجه خا�ص وكان من ا

دبية اإىل رواية 
املجال لفت نظر ال�ش������احة الأ

نطوان �شما�ص،  عرب�ش������ك Arabesques لأ

وقدم عنها اإ�شاءات من زوايا خمتلفة وطنية 

واإن�شانية وفنية.

كما كانت له اإطاللت انتقائية على دوحة 

ال�ش������عر العربي، فكتب عن �ش������يف الرحبي، 

ونزار قباين، و�شليمان العي�شى، وعبد العزيز 

املقال������ح، وزكية مال اهلل، وق�ش������ايا ال�ش������عر 

بوجه عام.

ثالثًا: امل�ضار الثقايف والربوي:

دب املقارن والنقد  أت������ي ثالثة بع������د الأ وتا

دبي يف �شلم اهتمامات اخلطيب درا�شاته  الأ

التنقيبي������ة يف الثقافة العربي������ة. وقد تناول 

ق�ش������ية الثقافة العربية من ناحية مواجهتها 

للثقافة ال�ش������هيونية ولري������اح الغزو الثقايف 

الغربي، وكذلك من ناحية فر�شتها يف حلبة 

العاملي������ة، وعالقتها بالنق������د واحلرية، وهنا 

قدم متابعة متعددة اجلوانب للخطة ال�شاملة 

للثقافة العربية التي و�شعتها املنظمة العربية 
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للرتبي������ة والثقاف������ة والعلوم، وتعترب درا�ش������ته 

دب������ي وامل�رصوع  املعنونة:»النق������د والنق������د الأ

الثقايف العربي« من الدرا�ش������ات اجلادة التي 

أبرزت اأهمية تنمية الروح النقدي واحلواري  ا

يف الثقافة العربية واأظهرت اأن هذا العامل 

امله������م غائ������ب ع������ادة يف اخلط������ط الثقافية 

والرتبوية العربية.

وكان يف م������ا كتب������ه من ت�ش������ور لنظرية 

دب والنق������د يتطل������ع اإىل خلق  الثقاف������ة والأ

جدلية دينامية بني ثالثة حماور من �ش������اأنها، 

اإذ تدخ������ل يف تركيب اأي تخطيط مل�ش������تقبل 

دب������ي والنقدي، اأن  الثقاف������ة ذات الطابع الأ

توف������ر فعالية و�ش������ريورة متوال������دة، وحلولً 

مل�ش������كلة الختي������ار الثق������ايف يف ع�رص ميوج 

بالتيارات والجتهادات.

وقد ح������دد ه������ذه املحاور على ال�ش������كل 

التايل:

- احلاجات الروحية والبديعية والفكرية 

احلا�رصة وامل�ش������تقبلية ملجتمع عربي معا�رص 

يف حالة تطور وتغري.

- ال������رتاث العرب������ي يف قمم������ه املعاف������اة 

وجتلياته اخل�شبة.

دب يف العامل. - املناخ العام للثقافة والأ

أنه مل يتو�ش������ل -فيما يب������دو- اإىل  عل������ى ا

تطوي������ر هذه النظرية املبدئية لتكت�ش������ب من 

جابة على  التحليل والتف�ش������يل مايوؤهلها لالإ

�شئلة املعقدة التي تطرحها نظرية الثقافة.  الأ

ومن الوا�ش������ح اأن الهم الثقايف العربي العام 

ظل دائماً ن�شب عينيه، �شاأنه �شاأن اأي مثقف 

عربي يراهن على تفعيل الق�ش������ية الثقافية 

أولوية اأخرى. أية ا والتحرر الفكري قبل ا

وق������د جمع������ت كتابات������ه الثقافي������ة حتى 

الثمانينات يف كتابني هما:

دب والثقاف������ة واللغ������ة،  - مالم������ح يف الأ

.1977

- الثقاف������ة والرتبية يف خ������ط املواجهة، 

.1983

وفيما بعد ظهرت له اإ�ش������هامات متعددة 

يف ق�ش������ايا الثقافة من خالل الندوات التي 

دباء  عقدته������ا موؤمترات الحتاد  الع������ام لالأ

والكّت������اب الع������رب، ث������م املنظم������ة العربي������ة 

للرتبي������ة والثقافة والعل������وم، ولقاءات اأخرى، 

�ش������هامات مقالته حول:  أب������رز هذه الإ ومن ا

»الثقافة بو�ش������فها تعبرياً«، »الثقافة والبعد 

اجلماهريي«، »التخطيط الثقايف العربي«،..

اإلخ.

رابعًا: امل�ضار اللغوي:

بداأ ح�شام اخلطيب حياته العلمية مدر�شاً 

للغة العربية يف املدار�ص الثانوية ال�ش������ورية، 

ومن������ذ ذلك احلني ظلت اللغ������ة العربية هي 

ول«، على الرغم من كل تقلباته  »احلبيب الأ
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يف مغام������رة املعرف������ة والكتاب������ة، واأحياناً يف 

املج������ال ال�ش������اخب للعم������ل الع������ام والثورة 

أربع �شنوات فقط من عمله  وال�شيا�شة. وبعد ا

يف تدري�ص اللغة العربية اختري مديراً للدرو�ص 

العربية يف املعهد الفرن�شي العربي »الالييك« 

بدم�شق، وم�ش������وؤولً عن تطوير برامج املعهد 

باجتاه التعريب، وانتقل بعد ذلك يف الوظيفة 

نف�ش������ها اإىل الكلية البطريريكية بدم�شق. ثم 

اختري رئي�ص حترير ملجلة املعلم العربي، التي 

�شعاع اللغة العربية  تعد بحق منرباً تاريخياً لإ

يف الو�ش������ط الرتب������وي يف �ش������ورية. ومعظم 

اإ�شهاماته التدري�شية والكتابية اللغوية تت�شل 

باجلانبني العمل������ي والتحديث������ي للغة. وقد 

رفع با�ش������تمرار راية الدفاع عن العربية يف 

املوؤمت������رات العديدة التي ح�رصها. كما اأعد 

درا�شات دقيقة مف�شلة حول الو�شع الراهن 

وامل�شتقبلي للتعريب من خمتلف جوانبه. وقد 

تعاون مع املنظم������ة العربية للثقافة والرتبية 

والعل������وم يف جوانب كثرية تهم ق�ش������ية اللغة 

العربية والتعريب، مثل اأهمية اللغة العربية 

يف ا�ش������رتاتيجية الرتبية العربي������ة، وتدري�ص 

العربية يف اجلامعات، وم�شائل امل�شكل اللغوي 

الراهن، والعربية يف ع�رص املعلوماتية، وهي 

درا�شة �شاملة للو�شع الراهن للغة العربية يف 

مواجهة حتديات املعلوماتية واحلا�شوبية.

ومن اأحدث اإ�شهاماته مع »املركز العربي 

للتعريب والرتجمة والتاأليف والن�رص« مبادراته 

امللّحة اإىل طرح م�رصوعات ا�شتخدام الرتجمة 

لية يف تطوير تعريب العلوم. الآ

وق������د عن������ي اخلطي������ب موؤخ������راً بنق������ل 

اأي  امل�شطلحات احلا�ش������وبية احلديثة جداً 

م�شطلحات الهايربتك�شت، من خالل نظرية 

متما�شكة تقوم على تعريب امل�شطلحات من 

خالل دللتها امل�شطلحية اأولً، مع ال�شتعانة 

الرتاثية  وال�شتعمالت  ال�شتقاقية  باأ�شولها 

العربية، وعر�ص ه������ذه النظرية وتطبيقاتها 

يف اأكرث من جمال.

وميك������ن الق������ول اإن تفك������ريه اللغ������وي ذا 

الطبيعة العامة )ل التخ�ش�ش������ية( تبلور يف 

كتاب������ه: اللغ������ة العربية، اإ�ش������اءات ع�رصية، 

.)1995(

�شارة اإىل  ثم اإن ال�شورة ل تكتمل بغري الإ

امل�رصوع ال�شامل الذي قامت به وزارة التعليم 

العايل يف �شورية لو�شع منهاج م�شرتك لتدري�ص 

اللغ������ة العربية ون�شو�ش������ها يف خمتلف فروع 

التخ�ش�������ص ويف جميع م�ش������تويات �ش������نوات 

�رصاف  الدرا�ش������ة، وقد ت������وىل اخلطي������ب الإ

عل������ى هذا امل�رصوع، وامل�ش������اركة يف التاأليف، 

ومراجعة الكتب التي قررت منذ عام 1984 
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حتى مطلع القرن الع�رصين، وبلغ عددها �شتة 

ع�رص كتاباً وفقاً لتنوع التخ�ش�شات. وكانت 

�رصاك اأع�ش������اء  تلك اأول حماولة من نوعها لإ

هيئ������ة تدري�ص جامعيني يف تاأليف كتب اللغة 

أ�شاتذة اللغة العربية. العربية، اإىل جانب ا

الفل�ضطينية  ال��درا���ض��ات  خام�ضًا: 

وال�ضيا�ضية واالجتماعية العامة:

وللخطي������ب ع������دة درا�ش������ات متفرقة يف 

ن�ش������انيات والقومية و�ش������واها،  الرتبي������ة والإ

أبرزها درا�ش������اته يف الق�شية الفل�شطينية،  وا

ول �ش������يما يف فرتة عمله ع�ش������واً يف اللجنة 

أوائل  التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�شطينية ا

ال�ش������بعينات. وكان قد قدم ح�ش������يلة روؤيته 

للثورة الفل�شطينية من خالل كتابه املبكر يف 

تاريخ التاأليف يف ق�شايا الثورة،وله درا�شات 

اأخرى تت�شل بالثقافة الفل�شطينية ومعاناتها 

ر�������ص املحتل������ة، ودرا�ش������ات اأخرى يف  يف الأ

ال�ش������هيونية ول�ش������يما من الناحية الفكرية 

والرتبوية. ويبدو اأن اهتماماته بالتخ�ش�������ص 

دب������ي طغ������ت علي������ه تدريجياً ابت������داء من  الأ

الثمانينات، وق������د ابتعد عامداً -كما فهمت 

من خالل مناق�ش������اتي معه- عن اخلو�ص يف 

امل�ش������ائل الداخلية للثورة الفل�شطينية. ولكن 

تظه������ر له ب������ني ح������ني واآخر درا�ش������ات غري 

ذات طابع اأدبي قد ت�ش������تدعيها منا�ش������بات 

اإن�شانية وقومية وفل�ش������طينية عامة، باعثها 

ول ارتباط������ه الوثيق بالق�ش������ايا الوطنية  الأ

والقومية.

❁    ❁    ❁

�شارة اإىل اأن الدكتور اخلطيب ما  واأود الإ

زال باحثاً متميزاً يقدم با�ش������تمرار مقالته 

وبحوث������ه يف املج������الت املعرفية ال�ش������ابقة، 

وقد اعتادت ال�شا�ش������ات الف�ش������ائية العربية 

وال�ش������حافة العربية على ظهوره من خالل 

املقاب������الت التي جُت������رى معه وه������ي غزيرة 

ومتنوعة، وله موؤيدون وطالب كثريون يتابعون 

اإنتاج������ه الثقايف العربي الذي مل يتوقف، واإذا 

كان املج������ال هنا ل يت�ش������ع للمنا�ش������ب التي 

أنه در�ص يف  �شارة اإىل ا �ش������غلها، فال بد من الإ

جامع������ات عربية عديدة يف �ش������ورية ولبنان 

واليمن وقطر وجامعات اأمريكية، وما يزال 

أ�شتاذاً يف جامعة قطر حتى اليوم. ا

¥µ
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ما العلم؟

جوبة عنه,  يا له من �س������وؤال ممل - ما معنى العلم؟ ثم������ة الع�رشات من الأ

منها املده�س������ة ومنها اململة, منها اجلدية ومنها املازحة, منها العميقة ومنها 

املبتذلة. يدل الكثري منها على حدة الذكاء والثقافة وح�س������ن التفكري. لكن ل 

يوجد �سوى جواب واحد دقيق ول يقبل اجلدل وهو ب�سيط ولي�س فيه حما�سة 

لهام  – العلم: هو غنيمة املعارف. يكمن وراءه كل �س������يء – الهدف واملهنة, والإ

مرتجم �شوري كيميائي رو�شي             

 العمل الفني: الفنان حممد حمدان

)1(

ò

�ســــــــحر العلـــــــم

)1(

�أناتولـــي بوت�شات�شــــــينكو

ترجمــــــــــة: عيـــــــاد عيـــد
❁

❁
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أ�ساليب اال�ستنباط وطرق املعرفة. لقد خل�ص  وا

نيوتن العظيم هذه الفكرة يف �سيغة حمكمة 

ن�س������انية  رائع������ة: »العلم هو حركة الفكرة االإ

أثر فك������رة اخلالق«. اإنه حركة على درب  يف ا

فكار العظيمة والرباقة, واملتاهات املذلة,  االأ

لهام والياأ�ص, والتحليقات وال�س������قطات,  واالإ

واحلد�ص واملاآزق املغمة واملكدرة, اإنه طريق 

خطاء املميت������ة. طريق املعرفة  االنبه������ار واالأ

العظيم������ة والدراماتيكية, الالنهائية واملليئة 

بال�سحر..

 �سحر املعرفة

أنه  اكت�س������ف العلم بناء العامل. لق������د بينَّ ا

مبن������ي بب�س������اطة مذهلة, لكن ثم������ة يف هذه 

الب�ساطة الغام�سة لغز يثري الف�سول. ك�سف 

العلم عن الر�سوم والقواني التي خلق عليها 

الك������ون؛ واأكد اأن العامل مبن������ي وفاقاً لقواني 

ريا�س������ية دقيقة – وفاقاً ل�س������يغ ومعادالت 

ذات ثوابت كونية معطاة بدقة. و�ساغ العلم 

هذه القواني يف نظريات �س������ارمة وكاملة. 

اأوىل تلك النظريات واأقدمها هي الهند�س������ة 

قليدي������ة ونظري������ة الف�س������اء الفيزيائ������ي  االإ

آين�س������تاين ن�رص الفكر(. مل ت�ستطع  )�س������ماها ا

هذه النظري������ة اأن تتنباأ بانحناء الفراغ الذي 

آين�ش������تاين بعد اإقليد�ص ب� 23 قرناً،  اكت�شفه ا

أبعاد  ولذل������ك مل تكن دقيقة. بيد اأن انحراف ا

قليدية )من غري  ج�ش������ام يف النظري������ة الإ الأ

خذ يف احل�ش������بان انحناء الف�ش������اء( عن  الأ

خذ يف احل�ش������بان  بع������اد احلقيقية )مع الأ الأ

النحناء( يف املرت الواحد ي�ش������كل قيمة اأقل 

م������ن قط������ر ذرة الهيدروج������ني )قرابة 0،05 

أنغ�ش������رتوم اأو 0،5 ×10 )- 10( م(؛ وه������ذا  ا

يقاب������ل دقة يف النظرية تق������در ب� 8 – %10. 

يعطي ميكانيك نيوتن الكال�ش������يكي و�شفاً ل 

ج�شام وظواهرها،  عيب فيه لقوانني حركة الأ

ج�ش������ام املتحركة  بيد اأن تنبوؤاته من اأجل الأ

ب�رصعة )عند ال�رصع������ات القريبة من �رصعة 

ال�شوء( تختلف قلياًل عن التجربة. ثم ولدت 

نظريتا الن�شبية، اخلا�شة والعامة اخلاليتان 

من العيوب؛ اإن دقتهما تفوق القيمة اخليالية 

10- 12%. اإنهما حتتوي������ان ميكانيك نيوتن 

وتقدمان و�شفاً رائعاً لي�ص لعاملنا الكال�شيكي 

ر�شي وح�شب بل للعامل الكوين الغريب من  الأ

ر�ص الب�ش������يط. اأ�ش������ف اإىل  موقع قاطن الأ

ذلك ت�شم هاتان النظريتان نظرية اجلاذبية 

الديناميكية وو�ش������ف ظواهر ن�ش������اأة الكون 

ج�ش������ام الف�ش������ائية )مثل الثقوب ال�شود  والأ

والنجوم الناب�شة املزدوجة(.
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ون�شري اإىل اأن نظريتي الن�شبية قد ظهرتا 

قبل التو�ش������ل اإىل تاأكيدهما وهذا يبني قوة 

ن�ش������اين حني  العلم ال�ش������احرة وقوة الفكر الإ

ي�ش������بق التنبوؤ التجربة. ويلزم اأن ن�شيف اأن 

هاتني النظريتني م�ش������وغتان بدقة و�رصامة 

مده�شتني يف �شيغة ريا�شية. 

تع������د نظري������ة احلق������ول الكهرطي�ش������ية 

»نظرية  وال�شوئي  واملغناطي�شي  )الكهربائي 

ماك�ش������ويل«( نظري������ة دقيق������ة وخالي������ة من 

ال�ش������وائب. اإنه������ا تعمل على نح������و رائع يف 

جمال القيا�ص من الربوتون������ات والنيرتونات 

بعاد الفلكية، اأي اإنها تقدم الو�شف  وحتى الأ

الكال�شيكي للحقول بدقة تذهل اخليال 10-

34%؛ ومنها ولدت كذلك النظرية الن�ش������بية 

ج�شام  اخلا�شة. كل النظريات – نظريات الأ

املادية واحلق������ول- متوافقة على نحو رائع، 

بع�شها يكمل بع�شاً ويو�شعه، موفراً الو�شف 

الدقيق وال�ش������ارم للعامل الكال�ش������يكي، عامل 

ج�شام متناهية الكرب )املاكرو�شكوبية(. الأ

اأما العلم الذي يو�ش������ف الع������امل متناهي 

ال�شغر )امليكروي( – ميكانيك الكم – فولد 

دق م�ش������اء يوم  مع بداية القرن الع�رصين، والأ

ول 1900، حني جاء اإىل ماك�ص  19 ت�رصين الأ

بالنك �ش������ديقه روبن�ص وجالباً ل������ه النتائج 

التجريبية لدرا�شة اجل�شم مطلق ال�شواد يف 

منطقة املوجات الطويلة. »ال�ش������حر الكمي«، 

»اللغز الكمي«- هذان لي�ش������ا �شوى اثنني من 

دق  تعريف������ات ميكانيك الكم؛ اإن������ه العلم الأ

�شد غمو�ش������اً، حيث كل �شيء لي�ص على  والأ

حاله لكن كل �شيء �شحيح، واإ�شافة اإىل ذلك، 

كل �شيء دقيق دقة مطلقة. وهو كذلك �شارم 

ريا�شياً ومكتمل مثل امليكانيك الكال�شيكي. 

»املعادلة امللكية« يف ميكانيك الكم - معادلة 

�رصيدينغر – دقيقة دق������ة مطلقة؛ لي�ص ثمة 

ظاه������رة واح������دة اأو حدث واح������د يف العامل 

متناهي ال�شغر يناق�ص تنبوؤاتها الكمية.

ج�ش������ام  تدل جتربتنا احلياتية على اأن الأ

�شياء جميعها  ميكن اأن متتلك اأي طاقة اأما الأ

فهي اإما جزيئات اأو موجات؛ ولي�ص ثمة ثالث 

بينه������ا. لكن هذا الثالث موجود يف ميكانيك 

�ش������ياء يف العامل متناهي ال�ش������غر  الكم: اإن الأ

ت�شلك �شلوكاً غري م�شتقر وغري منطقي. اإنها 

تتحول من موج������ات اإىل جزيئات وبالعك�ص. 

عدا ذلك م�ش������موح له������ا فق������ط اأن تتواجد 

يف اأح������وال قدروية حم������ددة، وممنوع عليها 

امتالك اأي طاقة ع�شوائية. هذه املوا�شفات 
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ال�ش������حرية لي�ش������ت اختالق������اً، وقد 

اأكدتها كلها تاأكيداً حا�ش������ماً جتربة 

احلياة والعلم التجريبي.

نع������م، كل �ش������يء يف ميكاني������ك 

الكم لي�ص كما يجب اأن يكون، لكنه 

أ�شا�ص  يعد اإجناز القرن الع�رصين وا

احل�شارة اجلديدة املعا�رصة ووجهها 

اجلدي������د واخرتاقه������ا اجلديد. من 

ن�شان  الطاقة الذرية حتى هبوط الإ

على القمر. لقد ولَّد نظرية ظريفة 

ر�ش������يقة ه������ي نظري������ة الديناميك 

الكهربائي الكمي، النظرية الكمية 

للحق������ول وال�ش������حنات املتحرك������ة. 

دق������ة هذه النظرية �ش������بيهة بقيا�ص 

امل�ش������افة بني نيويورك ولو�������ص اأجنل�ص بدقة 

متاثل �شماكة �شعرة الراأ�ص. وهذا لي�ص مثالً 

ث������ارة النطباعات؛ ب������ل وراءه دقة تقدر ب�   لإ

8-10%. مبثل هذه الدق������ة حتديداً تتطابق 

لكرتون املغنطي�ش������ية املح�شوبة من  حلظة الإ

الدينامي������ك الكهربائي الكمي مع املقا�ش������ة 

جتريبي������اً. ول ينبغ������ي اأن نن�ش������ى اأن ه������ذه 

النظريات التامة، التي ت�ش������ف العامل و�شفاً 

تام������اً ودقيق������اً قد ولدت على ح������واف ري�ص 

ألي�������ص هذا دلياًل  فكار احلادة.ا الكتاب������ة والأ

على عظم������ة العلم اخلرافية وعلى �ش������حره 

الرائع؟

أننا نعي�ص يف عاملني: العامل  ينتج من ذلك ا

ج�شام »الكبرية« الذي  متناهي الكرب، عامل الأ

تديره قوانني امليكانيك الكال�ش������يكي؛ والعامل 

املتناهي يف ال�شغر، عامل اجلزيئات »ال�شغرية« 

أدن������ى اعرتا�������ص لقوانني  املن�ش������اعة بغ������ري ا

ميكانيك الكم. لكنهما غري م�شرتكني، اإنهما 

ل ي�ش������تطيعان اأن يكونا �شحيحني يف الوقت 



�ســــــــحر العلـــــــم

2982010 �شـــــــــــــــباط     557 العــــــــــــــدد 

نف�ش������ه. اإنهما واقعان يف حال »اخل�ش������ومة 

ال�ش������ارية«. وهذه الفكرة ل ت�شتطيع العقول 

آين�شتاين يف  العظيمة احتمالها، لقد عذبت ا

بحثه عن نظرية واح������دة للحقل، ويف بحثه 

ع������ن توحي������د نظريتي العامل������ني املتناهي يف 

ال�ش������غر واملتناهي يف الكرب غري املتوحدتني 

بعناد. كل منهما تام������ة وخالية من العيوب، 

لك������ن جمرد اأن متاميهما غري متوافقني يولد 

ال�ش������ك امل�ش������ني يف اأن يف هذا يكمن عدم 

اكتمالهما.

طبعاً، عند احلد الذي يقرتب فيه العامل 

املتناهي يف ال�ش������غر بالقيا�ش������ات من العامل 

املتناه������ي يف الكرب يتح������د امليكانيكان معاً -

هذا اأمر طبيعي، لكن تبقى مكيدة وحيدة- 

كيف وباأي القوانني »ي�ش������ب« ميكانيك الكم 

يف امليكانيك الكال�ش������يكي؟ هذا يتعلق اأي�شاً 

بتوحي������د ميكانيك الكم بالنظرية الن�ش������بية 

العام������ة، بنظري������ة اجلاذبية الكمي������ة. اأغلب 

الفيزيائي������ني يعتقد اأن الت�ش������ويبات الكمية 

الناجم������ة تافه������ة ول تعلن ع������ن ذاتها اإل يف 

 )قرابة 10- 
)2(

طوال البالنكية ما ي�ش������مى الأ

35(. لك������ن اأرحب العقول ل ير�ش������يها هذا 

ال�ش������عي اإىل التناغم الت������ام واجلمال الكامل 

الذي لحدود له.

اليوم – ومرة اأخرى على حواف ري�شات 

فكار الريا�ش������ية احلادة – تولد  الكتابة والأ

خط������وط كفاف النظرية العظيمة ال�ش������املة 

�ش������ياء، واحلقول، والعاملان:  الأ لكل �شيء – 

املتناهي يف ال�شغر واملتناهي يف الكرب. وهذه 

النظرية توحد امليكانيكني معاً؛ اأ�ش������ف اإىل 

ذلك، اأن يف هذه النظرية اجلديدة ل ميكن 

لهذين العاملني اأن يوجد اأحدهما مبعزل عن 

ن هذه النظرية هي نظرية التوحيد  خر، لأ الأ

آين�ش������تاين.  العظيم التي �ش������ار نحوها بعناد ا

وتار ال�شوبر(،  وتار الفائقة )الأ اإنها نظرية الأ

 )3(
لكرتونات والكواركات التي تتاألف فيها الإ

�شا�ش������ية– من عرى  –وه������ي اجلزيئ������ات الأ

وتار الفائقة املتذبذبة واملتاأرجحة.  ألياف الأ ا

وتتح������دد موا�ش������فات الع������امل كله������ا وكذلك 

وتار  موا�ش������فات عنا�������رصه مبوا�ش������فات الأ

الفائقة وب�شلوكها.

ل يقف الفيزيائي������ون موقفاً موحداً من 

وتار الفائقة. ثمة فر�شة يف العثور عليها  الأ

جتريبي������اً يف ت�ش������ادمات اجلزئي������ات فائقة 

ال�رصعة يف امل�رّصعات/ ال�ش������ادمات، مع اأن 

هذا يتطلب ا�شتطاعات هائلة )رمبا ي�شتحيل 

احل�ش������ول عليها(. هنا يج������در بنا اأن نتذكر 
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ق�ش������ة البوزيرتون: لقد قاب������ل الفيزيائيون 

التنبوؤ به بفتور، لكن كم كانت ده�شتهم كبرية 

حني متَّ اكت�شافه جتريبياً بعد عام..

توج������د حالي������اً خم�ص نظري������ات متعلقة 

وتار الفائقة؛ لقد منحت هذه النظريات  بالأ

اأي�شاً حياة جديدة لنظرية اجلاذبية الفائقة 

الع�رصي������ة. وه������ي جميعها تتطور وبع�ش������ها 

ي�ش������ب يف بع�ص متمماً ومعمماً اإياه، وهذه 

العملية �شتف�ش������ي حتماً اإىل نظرية واحدة، 

واإىل فهم كيف اأن عاملن������ا وكوننا مبني على 

أي�ش������اً، وكما  أنيق. لكن اليوم ا نحو �ش������احر وا

أربعمئ������ة عام تظل مقولة  كانت احلال قبل ا

أ�������رصار عميقة واأي  غاليليه �ش������حيحة: »اأي ا

اأفكار �ش������امية تكمن هنا حت������ى تبقى فرحة 

والكت�شافات م�شتمرة«.  بداعية  الإ بحاث  الأ

واإىل جانبها ال�شحر..

�ش������ارت الكيمي������اء عل������ى درب املعرف������ة 

العظيم – من الكيمياء القدمية وحتى العلم 

املعا�رص، الذي و�شل اإىل اأق�شى مدى – وهو 

املقدرة على �شبط اجلزيء املفرد واملنف�شل 

ودرا�شته، وحتديده فراغياً وحتريكه وقيا�ص 

موا�شفاته مبا فيها ناقليته للكهرباء وحتولته 

الكيميائية ووظائفه. لقد ا�شتوعبت الكيمياء 

التقني������ات الفيزيائية احلديثة ومتكنت لي�ص 

فقط من مراقب������ة عمليات حتول اجلزيئات 

خالل اأوقات ق�شرية خيالية 10- 15 ثانية، 

بل م������ن التحكم بها. واليوم يجري ال�ش������باق 

للو�شول اإىل زمن10-18 ثانية..

لقد ظه������ر يف الكيمي������اء اإدراك للوحدة 

الذاتي������ة العظيم������ة: ثمة يف الكيمياء �ش������تة 

أ�شا�ش������ياً – هي عبارة عن  ع�رص مداراً ذرياً ا

معادلت موجية اإلكرتونية، على �شكل »نوتات 

كيميائي������ة« ذات طابع خا�ص. وكما ينتج من 

ت�ش������كيالت حركات ال�شطرجن الب�شيطة عدد 

ل ح�������رص له من الحتمالت، وكما يولد من 

�ش������بع عالمات مو�ش������يقية مو�ش������يقا �شاحرة 

أبِدع������ت من املدارات الذرية  أبدية، كذلك ا وا

ال�شتة ع�رص الب�شيطة –النوتات الكيميائية– 

الكيمي������اء اخلارق������ة التي ل ت�ش������تنفد، وولد 

عامل الذرات واجلزيئات كله، وبنيت هند�شة 

كرث وعياً  العامل الكيميائية كله������ا وعن�رصه الأ

ن�شان- الطبيعة كلها احلية وغري احلية  –الإ

مبني������ة عل������ى القاع������دة املت�ش������كلة من هذه 

املدارات الذرية ال�شتة ع�رص.

لكن اأكرث الكت�ش������افات املث������رية والرائعة 

لباب حت������دث يف جمال  عل������ى نحو يف������نت الأ
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حياء(. اإذ ي�ش������ري هذا 
البيولوجيا )عل������م الأ

العلم عل������ى درب اخلالق فاإن������ه يقدم لنا ما 

ل ميك������ن اإل اأن يثري العجب. انظروا كم هو 

مده�������ص اجلهاز اجليني وك������م عمله جميل. 

آلة اجلزيئات، اخلمائر  وكيف تعمل بال خلل ا

دينوزين ثالثي  التي تزود اجل�ش������م باإنزمي الأ

الفو�ش������فات حام������ل الطاق������ة الرئي�ش������ي يف 

اجل�ش������م. واآلت التزويد بالطاقة هذه تنتج 

حامالت الطاقة باأعداد هائلة– ن�شف وزن 

اجل�ش������م يف اليوم الواح������د، اإن هذه الكمية 

تغطي جميع حاجات اجل�شم من اأجل اإمتام 

العمليات كلها- من النفاذ عرب غ�شاء اخللية 

وحتى تقل�ص الع�شالت والتذكر..

آ( بوليمرياز،  وكيف تعمل خمرية ال� )د ن ا

امل�شوؤولة عن انق�ش������ام اخلاليا وعن التكاثر 

ر�ص. اإنها عبارة  واإنتاج كل ما هو حي على الأ

عن جممع موؤل������ف من ع������دة اآلت جزيئية، 

������ذ كل منه������ا وظيفته بتواف������ق مده�ص.  ينفِّ

لت هذا وفاقاً للولب ال� )د  يتحرك جممع الآ

آ( امل������زدوج، جمزئاً اإياه اإىل خيوط مفردة،  ن ا

وي�شتقبل النوكليوتيدات املقدمة له )حتملها 

آ الناقلة(، وينتقي منها حاجته  اإليه ال������� ر ن ا

وما يطابق الرمز املعطى، ثم يوحده مع خيط 

خ������ري ل »بحياكة«  آ، فيقوم هذا الأ ال������� د ن ا

أي�شاً  خيط د ن اآ جديد وح�شب، بل ي�شحح ا

خطاء التي قد حت������دث اأحياناً يف عملية  الأ

»احلياكة«. وعندئذ تبنى اخليوط اجلديدة 

على اخليطني »القدميني« مبا�رصة. هذه هي 

آ الرائعة واملده�شة.  عملية م�شاعفة ال� د ن ا

ح�شا�ص  العتياد على اأمر ما يعني فقدان الإ

آ  ب�ش������حره، لكن العتياد على ما يفعله د ن ا

البوليمرياز حمال متاماً..

كذلك بنيت امل�ش������ابك )املم�شات( وتعمل 

عل������ى نح������و مده�ص، وه������ي العنا�������رص التي 

تكون الع�ش������بونات، حيث يح������دث التذكر، 

عجاب  ف������كار والتفكري؛ ويث������ري الإ وتول������د الأ

أي�ش������اً عمل الكينيزين، وهو حمرك جزيئي  ا

ناقل، يو�ش������ل الناقالت الع�شبية من جهاز 

غولج اإىل امل�ش������ابك. ل ميكن لل�شاآلة البنية 

)microsoma( – وه������ي بنية قادرة على 

آ البال������غ طوله املرتين يف  ل������ف لولب ال� د ن ا

أو  عجاب. ا كري������ة ميكروني������ة اإل اأن تث������ري الإ

ع�ش������اب على التعبري.. وكم هي  �رص قدرة الأ

بنية اجلهاز املناعي �ش������احرة.. وطبعاً، يولد 

عج������اب التواف������ق املذهل ب������ني املجموعة  الإ

الهائلة من التفاعالت الكيمائية احليوية التي 

¥µ
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توؤمن حياة اجل�شم عرب مواد البناء والطاقة 

وب������ني تنفيذ وظائفه املتنوع������ة.. البيولوجيا 

كرث  ك������رث حيوية، والأ املعا�������رصة هي العلم الأ

اإذهالً باكت�ش������افاته ومعرفت������ه للحياة ذاتها 

فق ما يدل  وقمته������ا، اأي التفكري. لي�ص يف الأ

على نهاية هذه الطريق؛ و�شتظل البيولوجيا 

دائماً منبعاً لل�شحر. ويرى كاتب هذا املقال 

وتار  اأن يف العلم اليوم نقطتني �شاخنتني –الأ

الفائق������ة والبيولوجي������ا اجلزيئي������ة- وهاتان 

لباب. النقطتان رائعتان على نحو يفنت الأ

العل���م  و»خ���ارج  العل���م«  »خ���ارج 

املعا�رص«

�ش������ئلة: هل توجد  ثمة هنا تالعب يف الأ

أ�ش������ياء ل ميكن معرفتها، وكيف منيزها عن  ا

�ش������ياء الت������ي مل تعرف بعد؛ ه������ل مقدرتنا  الأ

على معرفة العامل غ������ري حمدودة؟ هل توجد 

خري يكمن  أ�شياء خارج العلم؟ ويف ال�شوؤال الأ ا

�ش������وؤالن: هل هي »خارج العل������م« اأم »خارج 

العلم املعا�رص«؟ الفارق بينهما ي�ش������به الفارق 

بني احلب جتاه الب�رصي������ة كلها واحلب جتاه 

�شخ�ص واحد حمدد.

زمن اأر�شطو كانت الكهرباء خارج العلم. 

لكنها �شارت زمن فارادييه عن�رص احل�شارة، 

وبقي خارج العلم الليزر والن�شاط الراديوي 

والتلفزيون  املحمولة  والهواتف  واحلوا�شيب 

وكثري غريها مما يدخل يف مفهوم احل�شارة 

املعا�������رصة. حتى وقت قريب يقدر بب�ش������عة 

عقود تقريباً، مل تن�ش������اأ حت������ى فكرة اأن يكون 

اجل������زيء املفرد مادة للبح������ث واملعرفة. اأما 

اليوم فيع������د هذا املج������ال جمالً مدرو�ش������اً 

جي������داً يف الكيمياء. و�ش������مم الرتانزي�ش������تور 

على اجلزيء الواحد، وظهرت مغنطي�ش������ات 

اأحادي������ة اجل������زيء وباتت ممكن������ة الدارات 

الكهربائية يف احل�ش������ارة التكنولوجية –اأي 

لك������رتون اجلزيئي������ة- التي يعد  هند�ش������ة الإ

�شا�شي فيها هو اجلزيء املفرد. العن�رص الأ

حتى وقت قري������ب كان يعد احلديث عن 

تاأثري احلقل املغنطي�ش������ي عل������ى التفاعالت 

الكيماوي������ة موؤ�������رصاً على اجله������ل املخجل، 

وكان خ������ارج العل������م. اأما الي������وم فاندرجت 

مة، الفيزياء  جمالت جديدة، الكيمياء املج�شَّ

الراديوي������ة الكيميائي������ة، ا�ش������تقطاب النواة 

الكيميائي؛ لقد اأتت باكت�ش������افات �ش������خمة 

يف عل������م النظائ������ر املغنطي�ش������ي، والتاأثريات 

املج�شمة املغنطي�ش������ية. لقد حطم العلم هنا 

املقولت القدمية واخلرافات امل�ش������بقة واأتى 
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باحلقيقة اجلديدة.

منذ وق������ت لي�ص بالبعي������د مل يكن يخطر 

حتى يف البال م�ش������اركة حالت الزدواجية 

الطاق������ة  حام������ل  اإنت������اج  يف  املغنطي�ش������ية 

دينوزين ثالثي  الرئي�شي يف اجل�شم اإنزمي الأ

الفو�ش������فات؛ اليوم متَّ برهان هذه امل�شاركة. 

وظهر من هنا اإمكان ال�شتقطاب املغنطي�شي 

لن������واة الفو�ش������فور عند الرتكي������ب التخمريي 

ن������زمي، واإم������كان �ش������خ الطاقة اإىل  له������ذا الإ

 النووي، وتفريغ هذا اخلزان 
)4(

خزان زميان

�ش������عاع الراديوي )ه������ذا معروف يف  ع������رب الإ

 مع 
)5(

التفاعالت الكيماوية، امليزر املخت�رص

ال�شخ الكيميائي(. ويعد هذا خطوة باجتاه 

�ش�ص الفيزيائية للتخاطب عن بعد  اإر�شاء الأ

)التيليباتي������ا(، املوجود حالي������اً، بال اأي جدل 

خارج العلم.

الفيزياء والكيمياء وخ�شو�شاً البيولوجيا 

مليئ������ة مبثل ه������ذه التحولت غ������ري املتوقعة 

حداث من حال  وال�ش������حرية يف املظاهر والأ

»الالعلم« اإىل حال »هذا ما يجب اأن يكون«. 

أ�شباب لوقوعه.  عجوبة هي ما ل ميلك اأي ا الأ

عاجيب  أ�ش������باب »الأ ولذلك فاإن البحث عن ا

الواقع������ة خ������ارج العلم« واإدراجه������ا يف عداد 

الكت�ش������افات العلمي������ة »القانونية« هي اأحد 

جوانب �شحر العلم العظيمة.

كل �ضيء قيل يف الدنيا

لي�س ثمة ما مل يقل

لكن نور ما مل يقل

بد �ضي�ضيء درب النا�س اإىل االأ

                     )نوفيال ماتفييفا(

هذا النور ال�ش������احر حتدي������داً، نور ما مل 

يع������رف بعد، هو الذي ين������ادي رجال العلم.. 

اإنهم منخرطون يف �شباق وراء اجلديد وغري 

املط������روق. اللغز دائم������ا اآ�رص و�ش������احر. »اإن 

اأروع معاناة واأعمق معاناة وقعت على عاتق 

ن�ش������ان هي ا�شت�ش������عار اللغز. اإنه يكمن يف  الإ

أ�ش������ا�ص الدين ويف اأعم������ق النزعات يف الفن  ا

ح�شا�ص يخيل يل  والعلم. من مل يخترب هذا الإ

حوال جميعها  أن������ه اإن مل يكن ميتاً فهو يف الأ ا

آين�شتاين. اأعمى«- هذا ما قاله ا

وه������ذا لي�ص وفاقاً لبافلوف، ول ينبع من 

ن اجلديد ل يِعد  ردود الفع������ل ال�رصطي������ة، لأ

فق������ط باملبهج، بل ميك������ن اأن يهدد باخلطر. 

الرك�������ص وراء اجلدي������د لي�ص رك�ش������اً خلف 

املتع. »وحده ال�شحر املرافق للعلم قادر على 

التغلب على النفور م������ن اإجهاد الفكر الذي 

يت�شف به الب�رص« )غا�شبار موجن(.



�ســــــــحر العلـــــــم

303 2010 �شـــــــــــــــباط     557 العــــــــــــــدد 

قاب���ل  غ���ري  ه���و  م���ا  يوج���د  ه���ل 

للمعرفة؟

ب������داع العلمي مثله كمثل اأي اإبداع هو  الإ

حتويل غ������ري املتوقع اإىل حتمية. لكن هل كل 

�شيء خا�شع لهذا التحويل؟ اإن اأحد جوانب 

غ������راء بالعثور على  ال�ش������حر يف العلم هو الإ

جواب عن هذا ال�ش������وؤال. معلوم اأن ال�رصاع 

الوحي������د الذي تولِّد فيه اخل�ش������ارة متعة هو 

غراءات.. ال�رصاع مع الإ

�شعب هو: ملاذا؟ ملاذا النظريات  ال�شوؤال الأ

التام������ة ه������ي تامة عل������ى هذا النح������و؟ ملاذا 

قليدية وميكانيك نيوتن يو�شفان  الهند�شة الإ

بدقة الع������امل املتناهي يف الك������رب، وميكانيك 

الكم الع������امل املتناهي يف ال�ش������غر؟ ملاذا هي 

دقيقة على هذا النحو معادلت ماك�ش������ويل 

ونظرية الن�ش������بية؟ ملاذا يوجد العامل مع هذه 

�شا�ش������ية؟ ملاذا يوجد الوعي، ومن  الثوابت الأ

ج�شام  أين ن�شاأ؟ ملاذا جميع الربوتينات يف الأ ا

مينية  حما�������ص الأ احلي������ة مكون������ة م������ن الأ

»الي�ش������ارية« )التي تدير م�ش������توى ا�شتقطاب 

ال�ش������وء وفاقاً لعقارب ال�شاعة(، وعديدات 

ال�ش������كاريد من اجلزيئ������ات »اليمينية«؟ ملاذا 

تركَّب الناقالت الع�شبية يف مكان وتعمل يف 

مكان اآخر؟ ملاذا بنيت على هذا النحو الرائع 

الريبو�شوما؟ حتى لو فهمنا جيداً كيف تعمل 

الع�ش������بونات وامل�ش������ابك – وه������ي العنا�رص 

البنيوي������ة للدم������اغ، حي������ث تتك������ون الذاكرة، 

وحيث جت������ري تفاعالت حف������ظ املعلومات 

الكيميائية ومقارن������ة الذاكرة )بهذا الجتاه 

ت�ش������ري بعناد وجناح الفيزيولوجيا الع�ش������بية 

والكيمياء الع�ش������بية( – ف������اإن هذا لن يكون 

جواباً عن ال�ش������وؤال »ملاذا«. ميكن اأن نخمن 

فكار،  كيف يحدث التفك������ري، وكيف تتولد الأ

فكار  وكيف يتم تركيب املعارف اجلديدة والأ

ف������كار املعروفة  على قاع������دة املع������ارف والأ

واملو�شوعة يف امل�شابك. يبدو اأن هذا يحدث 

لكرتودات امليكروية يف  )كما ت�شري تقنيات الإ

الفيزيولوجيا الع�ش������بية املعا�رصة( بو�ش������فه 

عماًل متوافقاً وم�شرتكاً ومرتابطاً بني جوقة 

امل�شابك )املم�شات(، لكن ما الذي يحفز على 

هذا الرتابط؟ ال�ش������وؤال مفتوح، ولي�ص مرئياً، 

كيف �شيجري البحث عن اجلواب.

�شئلة  عرا�ص عن هذه الأ ميكن، طبعاً، الإ

أ�شئلة غري منا�شبة،  أنها ا غراءات، واإعالن ا والإ

مثلما هي غري منا�ش������بة يافط������ة »اأهاًل بكم« 

على بوابات املقابر. لكن �ش������يوجد عدد غري 
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قليل من النا�ص الذين �ش������وف يغويهم البحث 

جوب������ة ولعب������ة العقل والفك������ر التي  ع������ن الأ

ترافقه. وها هو �ش������وؤال لي�������ص باملبهج بل له 

ن�ش������ان  قيم������ة اجتماعية: ملاذا يوجد لدى الإ

ول مت�شل�ش������ل، يظه������ر ويكتمل  عق������الن؟ الأ

ويغتني بو�ش������فه نتيجة للتجربة والدرا�ش������ة 

والتعلي������م )يقولون التعلي������م هو ما يبقى بعد 

اأن ين�ش������ى امل������رء كل ما يدر�ش������ه(. اإن كمال 

ه������ذا العقل وعمق������ه وقوته ه������ي موؤ�رصات 

على املوهبة، التي ت�ش������يب كما هو معروف 

الهدف الذي ل ي�شتطيع اأحد الو�شول اإليه. 

لكن ثمة عقل اآخر اأي�شاً، غري مت�شل�شل وغري 

ن�ش������ان وغري خا�شع له، اإنه عقل  مرتبط بالإ

غام�ص، اإلهي. هو منبع اخلواطر واحلد�ص، 

اإنه عقل مفاجئ، م�شتقل، ل ميكن التنبوؤ به؛ 

عقل العبقرية الذي ي�شيب الهدف الذي ل 

لغاز  جوبة عن هذه الأ ي������راه اأحد. هل تقع الأ

أنها خارج العلم، وغري  أم ا على دروب العل������م ا

خا�ش������عة ل�ش������لطته؟ ال�ش������وؤال مفتوح. حتى 

العقول العظيمة تفرتق بهذا ال�ش������دد؛ يبدو 

اأن احلدود بني امل�ش������ائل التي حتل بو�ش������ائل 

أ تقع  العل������م وغ������ري املحلولة من حي������ث املبدا

خارج نطاق املع������ارف، اإنها يف جمال الذوق 

ميان. والإ

أنها  يظل غام�ش������اً حدوث احلي������اة على ا

وجود للوعي، حتى �ش������من اأطر الت�شورات 

التقليدية عن الرتقاء بو�شفه عاماًل حمفزاً 

بدي و�ش������حر  على التطور. و�ش������حر العلم الأ

ال�رص ال������ذي ينادينا ما هم������ا اإل قدرة العلم 

�ش������ئلة  جوب������ة فجاءة عن الأ عل������ى تقدمي الأ

املحرية. اأو عدم تقدميها اإطالقاً..

مال، مع اأن  �ش������حر املعرفة يجر وراءه الآ

مال كما يوؤكد املتندرون ما هي اإل اإق�شاء  الآ

مل يف فهم  للخيب������ة. ومع ذلك يظل قائماً الأ

أ�شا�ص  معنى الوعي وكيفية حدوث احلياة على ا

وتار الفائقة، من يدري.. نظرية الأ

�ضحر التوا�ضع والكمال

يعي�ص العلم تقريباً منف�شاًل عن املجتمع؛ 

غالبي������ة النا�������ص العظمى ل مبالي������ة متاماً 

جتاهه، وجتاه حتليقاته واكت�شافاته؛ النا�ص 

يعرفون اأن اخلريات كلها ميكن اأن ت�شرتى يف 

املحالت، ول يهتمون من اأين ظهر هذا كله، 

ول يت�ش������اءلون ما �شاأن العلم هنا. العرتاف 

بالعلم ياأتي ع������ادة نادراً ومتاأخ������راً. واأغلب 

أب������داً. العلماء احلقيقيون  حي������ان ل ياأتي ا الأ

عادة متوا�شعون؛ غنيمة املعارف هي التما�ص 

�رصار، اإنه������م اأجالء ويوحون  امل�ش������تمر مع الأ



�ســــــــحر العلـــــــم

305 2010 �شـــــــــــــــباط     557 العــــــــــــــدد 

بالحرتام، واجلالل احلقيقي متوا�شع دائماً. 

ثمة يف عامل العلماء م�شطرة قيم مغايرة..

مر  تدم������ري العل������م حم������ال. حت������ى اإن الأ

رقى من  ل ي�ش������تحق ذل������ك، فهو الق�ش������م الأ

�ش������مى. اإنه جليل  احل�ش������ارة، وثقافته������ا الأ

واأبدي مثل اأهرامات م�رص. غنيمة املعارف 

ذى، لذل������ك فالعلم  أم������ر ل يجل������ب الأ ه������ي ا

احلقيق������ي نظيف وخال من العيوب. فهو اإذ 

يكت�ش������ف املعارف اجلديدة يقوم بوظيفتني: 

�شياء ال�شارة  أ�شياء مفيدة ويكت�شف الأ يبني ا

ن�ش������ان حمذراً اإياه م������ن خطرها عليهم.  لالإ

العل������م ي�ش������ري خط������رياً ح������ني ينتزعونه من 

العلم������اء؛ هذا ما حدث م������ع القنبلة الذرية 

وال�ش������الح البكت������ريي والكيميائ������ي.. وهكذا 

 Knowledge ن �ش������تظل احلال دائم������اً، لأ

itself is a Power، وترجمة هذه اجلملة 

هي »املعرفة قوة«، وبهذا النطق ي�ش������ري لها 

اأجنحة. لكن الرتجمة احلقيقية هي »املعرفة 

ول، والقوة يف  �شلطة«، وال�شلطة يف املقام الأ

أولئك الذين ينتزع������ون العلم من  الث������اين. وا

العلم������اء يعرفون هذه احلقيقة اأف�ش������ل من 

اجلميع. غالباً ما يقولون اإن العلم يقوم على 

التقدم احلاد، لكنهم ي�ش������متون عن حقيقة 

اأن التقدم ذاته غالباً ما يكون منافقاً ويتقنع 

باأقنعة النبل.

نع������م، يوج������د يف العل������م مك������ر.. ل، اإنه 

ليكذب، بل بب�شاطة ل يقول احلقيقة كلها. 

�ش������اطري- مثل احلكايات  واأحيان������اً يطلق الأ

أو انقالب اجتاه تيار  عن الدفيئة ال�ش������املة ا

 والتجمد ال�شامل 
)6(Gulf stearm اخلليج

طوار  اإن التعاق������ب املتك������رر لأ )باملنا�ش������بة، 

ر�ص معروف  ال������ربودة والدفء يف تاري������خ الأ

جيداً للعلماء، ويف ارتف������اع احلرارة احلايل 

لي�ص ثمة اأي غرابة(. النا�ص املنتمون اإىل عامل 

�شاطري لي�شت  العلم ل يخفون اأن مثل هذه الأ

أ�شلوب ل�شتجرار النقود من اأجل العلم  �شوى ا

من احلكومات غري الذكية كثرياً..

ميكننا، اأن منيز يف امل�ش������رية على دروب 

العلم ثالث جمموعات من امل�ش������اركني، ثالثة 

أولئك الذين يحققون  ول ا أن�شاق. ي�شري يف الأ ا

القفزات، ومن يكت�شفون جمالت جديدة من 

املعرفة، وحقولً علمية جديدة. وي�ش������ري يف 

أولئك الذين »يرعون« يف تلك  الن�شق الثاين ا

احلقول جامعني عادة حم�ش������ولً غري �شيئ. 

أولئك الذي������ن يجمعون  وي�ش������ري يف الثال������ث ا

الفتات وي�رصبون باأرجلهم مثريين الغبار يف 
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هذه احلقول التي كانت يف وقت ما خم�رصة 

ف������كار. العلم القوي هن������اك حيث تكون  بالأ

خريين قليلة؛ اأما يف العلم  ح�ش������ة هوؤلء الأ

ولني قليلة. ال�شعيف فح�شة الق�شمني الأ

حتيط بالعلم دوماً هالة الغمو�ص، ولذلك 

يح������وم حولها )يتعي�ص عليه������ا( الكثريون من 

املغامرين واجلهلة، واملتاجرين بهذه الهالة. 

خطر على العل������م وعلى املجتمع هم  لكن الأ

امل������زورون. اإن مكافحتهم ه������ي اأمر ل طائل 

منه تقريباً. و�ش������بب ازده������ار العلم الكاذب 

وا�شح للعيان: ا�ش������تيعاب احلقائق واملعارف 

اجلي������دة يتطلب ولو قدراً قلي������اًل من اإجهاد 

م جاهزاً  ر با�شم العلم يقدَّ الفكر، بينما املزوَّ

ويغ������وي بالوع������ود الكاذبة ويتقبل������ه املجتمع 

بثقة. بهذا املعنى ي�ش������ري العل������م رهينة من 

نوع خا�ص لعظمته اخلا�ش������ة وهيبته. وهذه 

حال غريبة حني حتتل طليعة العلم املقاعد 

اخللفية. نكرر: العلم احلقيقي نظيف وخال 

من العيوب.

جمال العلم

ٌر يف الكيمياء القريبة  ح������ني يتحدث مقرِّ

آلي������ة التفاع������ل   اأن ا
َّ

اإىل نف�ش������ي كي������ف ب������ني

أنه ل  الكيميائ������ي معق������دة، اأدرك بو�ش������وح ا

لية واأن كل ما يقوله هو كذب.  يعرف هذه الآ

املعرف������ة دائماً ب�ش������يطة وجميلة. عربَّ اأحمد 

 عن هذه 
)7(

زيفائيل موؤ�ش�������ص الفيمتوكيمياء

أنا موقن اأن وراء  الفكرة على النحو التايل: »ا

أ�شا�شية وذات قيمة يجب اأن تقف  كل مقولة ا

ب�شاطة الفكرة وو�شوحها«.

جم������ال العلم هو انعكا�������ص جلمال العامل 

الرقيق وح�ش������نه، وجلمال التفكري وح�ش������نه 

بو�شفه املنهج الرئي�ش������ي ملعرفة هذا العامل. 

أربعمئة  أ�ش������ار غاليلي������ه اإىل هذا قب������ل ا لقد ا

عام مبيناً اأن العلم مر�ش������وم على �ش������فحات 

كتاب هائل عنوانه الكون، وهو مكتوب بلغة 

كرث  جمل والأ الريا�ش������يات، العلم املعا�رص الأ

أو انعدام  أناقة. اأي تناق�ص واأي عدم توافق ا ا

للوح������دة والتناغم هو اأمر من������اف للجمال. 

كان تناق�ص امليكانيك الكال�شيكي وميكانيك 

آين�ش������تاين اجلمايل ودفعه  الك������م موؤملاً لعقل ا

بعناد نحو البحث عن النظرية الواحدة.

كرث  كرث جتريداً والأ املو�شيقا هي الفن الأ

اإثارة للقلق. العلم ي�شبه املو�شيقا على الرغم 

من عدم دقة و�شفه بالتجريد، واإمنا العك�ص 

قد يكون اأ�شح.. العلم هو �شيء �شام وجميل 

اإىل درجة من املالئم معه احلديث عنه فقط 
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أر�ش������تقراطية متاأدب������ة، وبرتاكيب  بعب������ارات ا

لغوية دقيقة، والكتابة عنه باللغة التي كتبت 

بها كتب ب������روز وغرين الرائعة. هذا الكالم 

ين�شحب اأي�شاً على اأهل العلم: عظمة العامِل 

آين�شتاين لي�شت يف عدم وقوعه يف  كما يقول ا

اخلطاأ وخلوه من العيوب؛ اإنها كليته وتناغم 

عقله مع �ش������مريه، وجودة نتاج������ه الفكري. 

باملنا�ش������بة هذا ينطب������ق على اأي اإن�ش������ان.. 

»تقدم الب�رصية احلقيق������ي يعتمد لي�ص على 

العقل البتكاري بقدر ما يعتمد على �شمري 

آين�شتاين مرة اأخرى. الب�رص«- وهذا ا

اأخ������رياً ثم������ة �ش������حر اآخر للعل������م حلظه 

العلمية، وعموماً،  »الدرا�ش������ات  آين�ش������تاين:  ا

البح������ث ع������ن احلقيقة واجلم������ال هي حقل 

ن�شاط م�ش������موح لنا البقاء فيه اأطفالً طوال 

العمر«.

¥µ

اأنات��ويل بوت�شات�شينك��و كيميائي رو�شي خمت�س يف جمال الفيزي��اء الكيميائية. ولد ع��ام 1935. واأنهى درا�شته يف   -1

جامع��ة نيجيغورود�شك��وي. اأكادميي يف اأكادميية العل��وم الرو�شية وحائز عل��ى جائزتي الدولة ولين��ني. رئي�س ق�شم 

عل��م احلركة الكيميائية يف كلي��ة الكيمياء يف جامعة مو�شكو احلكومية، ورئي�س ق�ش��م يف معهد �شيميونوف للفيزياء 

كادميية العلوم الرو�شي��ة. موؤلف العديد من املقالت العلمية وكذل��ك موؤلف كتاب »الكيمياء  الكيميائي��ة التابع لأ

بو�شفها مو�شيقا«.

ملاين ماك�س بالنك )1858-1947( الذي و�شع اأ�ش�س نظرية الكم، وح�شب عام 1900 الثابت  ن�شبة اإىل العامل الأ  -2

�شا�شي )ثابت بالنك( )6،626×10 -34 جول/ثا( الذي من غريه ي�شتحيل و�شف خ�شائ�س الذرة  الفيزيائي الأ

واجلزيء وغريهما من املنظومات الكمية. )املرتجم(.

مريكي غيللمان من رواية الكاتب جوي�س »وليمة جنائزية على روح فينيغان«  كوارك هو ت�شمية ا�شتعارها الفيزيائي الأ  -3

حيث تعني �شيئاً ما �شوفياً غري حمدد، وهي يف الفيزياء جزيئات افرتا�شية ذات �شحنة كهربائية ت�شاوي ن�شف وثلث 

ولية امل�شاركة يف التفاعالت القوية )املرتجم(. لكرتون، ومنها ميكن اأن تتاألف اجلزيئات الأ �شحنة الإ

زميان: هو فيزيائي هولندي اكت�شف عام 1896 ما يعرف بتاأثري زميان، وهو �شطر م�شتويات الطاقة وخطوط طيف الذرة   -4

اأو غريها من املنظومات الذرية يف احلقل املغنطي�شي )املرتجم(.

ه( )املرتجم(. ِّ املَُنبَّ
�ْشعاعي داِر الإِ �شْ خيُم املَْوجاِت الِق�شاِر بالإِ ميزر خمت�شر )َت�شْ  -5

طل�شي ينطلق من اخلليج املك�شيكي باجتاه ال�شمال ال�شرقي، وي�شكل ا�شتمراره املبا�شر  تيار دافئ عظيم يف املحيط الأ  -6

طلنطي ال�شمايل الذي يبدي اأثراً خمففاً على الطق�س يف اأوروبة )املرتجم(. التيار الأ

الفيمتو بادئة ت�شري اإىل اجلزء من القيمة )10-15( )املرتجم(.  -7

الهوام�ش
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�سلوبية وخا�سة ال�سجع، ومتيل  املقامة فن اأدبي نرثي حتفل بال�س������نعة الأ

اإىل غرابة اللفظ وت�سيد �سوارد اللغة، ت�ساق يف قالب ق�س�سي قريب التناول 

ل يخلو من م�س������مون اجتماعي اأو علمي جديد ذي هدف، مل يعرفها العرب 

يف جاهليتهم ول يف اإ�س������امهم، واإمنا عرفوها يف الع�رص العبا�سي، فهي من 

أدباء العربية وعلمائها القدامى  مبتكرات������ه واإبداعاته. وقد عاجلها عدد من ا

كبديع الزمان الهمذاين واحلري������ري والزخم�رصي وابن اجلوزي، كما عاجلها 

كاتب �شوري

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁

ò

مقامات احلريري..

دب النرثي وفن الأ

❁
�سامر م�سعود
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دباء يف الع�رص احلديث كنا�ص������يف  بع�ض الأ

اليازجي، وحممد املويلحي، وحافظ اإبراهيم، 

�صواين.. و�صواهم. وعبا�ض الأ

 وعلى الرغم من اأن بع�ض من مار�ص������وا 

هذا الفن حاولوا جتويده واإحكام �صنعته، اإل 

ن اأن يبّز احلريري  اأحداً مل ي�ص������تطع حتى الآ

أو يقرتب م������ن حماه من حيث  يف مقامات������ه ا

ال�ص������كل وامل�ص������مون والبناء الدرامي حلدث 

املقامة. واإذا كنا ل نعرف عن حياة احلريري 

اإل معلومات ي�ص������رة، فعو�ص������نا عن ذلك اأن 

دبي و�صل اإلينا كاماًل مل تغمط غ�ص�ض 
أثره الأ ا

يام ن�ص������ارته، ويف  الزم������ن جدته، ومل تبل الأ

ذلك غناء اأي غناء.

أب������و حممد القا�ص������م ب������ن علي بن  ول������د ا

حممد ب������ن عثمان احلريري الب�رصي �ص������نة 

446 هجري بامل�ص������ان، وه������ي قرية من قرى 

الب�������رصة يف جنوب العراق، م�ص������هورة بكرثة 

النخيل و�ص������دة الوخم.. واحلريري ن�صبة اإىل 

أو بيعه. ثم انتقل اإىل الب�رصة  عم������ل احلرير ا

و�ص������كن بها، وتاأدب فيها، ون�ص������اأ ذكياً فطناً 

بليغ������اً. وكان اإىل جان������ب تفوقه وت�رصفه يف 

دب من ذوي اجلاه والي�ص������ار  فنون اللغة والأ

يف الب�رصة. قيل: كان له بقرية امل�ص������ان ثمان 

ع�رصة األف نخلة، وتقلد يف الب�رصة من�ص������ب 

�شاحب اخلرب، وبها تويف �شنة 16 5 هجري، 

آثاره  وقي������ل 515 هج������ري. وميكن اإجم������ال ا

تي: بالآ

أوه������ام اخلوا�ص،  1- دّرة الغوا�������ص يف ا

أغ������الط الكتاب فيما ي�ش������تعملونه  بني فيه ا

لفاظ بغري معناه اأو يف غري مو�ش������عه،  من الأ

طبعت يف م�رص ويف ليب�شك، وطبعت مع �رصح 

�شتانة �شنة  كتاب �شهاب الدين اخلفاجي بالأ

أبو اإبراهيم،  1299ه�������، وقد حققها حمم������د ا

وطبعها يف م�رص.

عراب،  عراب يف �شناعة الإ 2- ملحمة الأ

وه������ي اأرجوزة يف النح������و، طبعت يف باري�ص 

وم�رص وبريوت، وقد �رصحها احلريري وطبع 

�رصح������ه يف م�رص، و�رصحه������ا حممد بن عمر 

ال�ش������هري ببحرق احل�رصمي و�ش������ماه »حتفة 

�ش������حاب« وطب������ع يف  حب������اب وطرف������ة الأ الأ

م�رص.

3- الر�ش������الة ال�شينية: وهي ر�شالة التزم 

يف كل كلمة منها حرف ال�ش������ني نرثاً ونظماً، 

كتبه������ا على ل�ش������ان بع�ص اأ�ش������دقائه يعاتب 

�ش������ديقاً له اأخ������ل فيه يف دع������وة دعا غريه 

اإليها، وقد اأوردها ياقوت احلموي يف معجم 

دباء، وطبعت مع ن�ص املقامات يف م�رص. الأ

4- الر�ش������الة ال�ش������ينية: وه������ي ر�ش������الة 
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الت������زم يف كل كلمة منها بحرف ال�ش������ني نرثاً 

ونظماً، كتبها اإىل طلحة بن اأحمد بن طلحة 

النعمامي ال�شاعر، ميدحه وي�شكره، ويتاأ�شف 

على فراقه مل������ا زاره طلحة يف الب�رصة، وقد 

دباء،  اأورده������ا ياقوت احلم������وي يف معجم الأ

وطبعت مع ن�ص املقامات يف م�رص.

5- الفرق بني ال�ش������اد والظ������اء، مرتب 

اأبجدي������اً، من������ه ن�ش������خة يف مكتب������ة برل������ني 

الوطنية.

أ�شار اإليه ال�شيوطي يف  6- ديوان �ش������عر: ا

دباء، وذكر  بغية الوعاة، وياقوت يف معجم الأ

دب العربي اأن له بع�ص  بروكلمان يف تاريخ الأ

الق�شائد يف دار الكتب الوطنية يف برلني.

7- املقامات: وهي اأهم موؤلفاته، بداأها 

أربع ومئة وخم�ص وت�ش������عني هجرية،  �ش������نة ا

ويقال:

أربع وخم�ش������مئة  اإنه اأكملها حوايل �ش������نة ا

أبا  هجرية. وكان �شبب تاأليفها فيما يقال: اأن ا

زيد ال�رصوجي ورد الب�رصة، وكان �شيخاً بليغاً 

ف�شيحاً، فوقف يف م�شجد بني حرام، ف�شلم، 

ثم �ش������األ النا�ص، وامل�شجد غا�ص بالف�شالء، 

فاأعجبوا بف�ش������احته، وح�ش������ن كالمه، وذكر 

اأ�رص الروم ولده، كما ذكر احلريري يف املقامة 

احلرامية، قال احلري������ري: »فاجتمع عندي 

ع�ش������ية ذلك اليوم ف�شالء الب�رصة، فحكيت 

لهم ما �ش������اهدت من ذلك ال�شائل، فذكر كل 

أنه �ش������مع من هذا ال�ش������ائل يف  واحد منهم ا

م�ش������جده يف معنى اآخر ف�ش������ال اأح�شن مما 

�شمعت، وكان يغري يف كل م�شجد زيه و�شكله، 

ويظهر يف فنون احليلة ف�شله، فتعجبوا منه، 

فاأن�ش������اأت املقامة احلرامية، ثم بنيت عليها 

�شائر املقامات، وكانت اأول �شيء �شنعته«.

وقال ابن خلكان: »اإن احلريري ملا عمل 

أربع������ني مقامة،  املقام������ات، كان ق������د عملها ا

وحملها م������ن الب�رصة اإىل بغ������داد وادعاها، 

أدباء  فل������م ي�ش������دقه يف ذل������ك جماعة م������ن ا

بغداد، وقالوا: اإنها لي�ش������ت من ت�شنيفه، بل 

أه������ل البالغة تويف  هي لرج������ل مغربي من ا

أوراقه اإلي������ه، فادعاها،  بالب�رصة، ووقع������ت ا

فا�ش������تدعاه الوزير اإىل الديوان، و�ش������األه عن 

أنا رجل من�شئ. �شناعته، فقال ا

فاق������رتح عليه اإن�ش������اء ر�ش������الة يف واقعة 

عينها، فانفرد يف ناحية من الديوان، واأخذ 

الدواة والورقة، ومكث زماناً كثرياً فلم يفتح 

اهلل �شبحانه عليه ب�شيء، من ذلك فقام وهو 

خجالن«.

أنكر دع������واه يف  وكان م������ن جمل������ة م������ن ا

أبو القا�ش������م علي بن اأفلح ال�ش������اعر،  عملها ا
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فلما مل يعمل احلريري الر�ش������الة 

أن�ش������د ابن  التي اقرتحها الوزير، ا

أفل������ح، وقي������ل: اإن هذين البيتني  ا

بي حممد ب������ن اأحمد املعروف  لأ

باب������ن جكينا احلرميي البغدادي 

ال�شاعر:

�ضيخ لنا من ربيعة الفر�س

ينتف عثونه من الهو�س

اأنطقه اهلل بامل�ضان كما

رماه و�ضط الديوان باخلر�س

أنه من  وكان احلريري يزعم ا

ربيع������ة الفر�ص، اإح������دى القبائل 

العربي������ة العريق������ة، وكان مولعاً 

بنت������ف حليته عند التفكري، وكان 

ي�شكن يف م�ش������ان الب�رصة، فلما 

رجع اإىل بلده عمل ع�رص مقامات 

اأخرى و�شرّيهن، واعتذر عن عّيه 

وح�رصه يف الديوان ملا حلقه من 

املهانة.

أبا  عيان«: »اأن ا وذكر �ش������احب »وفيات الأ

أن�ش������اأ احلرير املقامات  زيد ال�رصوجي الذي ا

على ل�ش������انه ا�ش������مه املطهر بن �شالر، وكان 

ب�رصياً نحوياً لغوياً، �شحب احلريري املذكور، 

أبو الفت������ح حممد بن  وروى عن������ه القا�ش������ي ا

عراب( للحريري،  اأحمد املنداين )ملحمة الأ

أنه �ش������معها منه عن احلريري، وقال:  وذكر ا

قدم علينا وا�شط )مدينة يف العراق( يف �شنة 

ثمان وثالثني وخم�ش������مئة هجري، ف�شمعها 

منه، وتوجه منها م�شعداً اإىل بغداد فو�شلها 

واأقام بها مدة ي�شرية وتويف بها«.

م������ر، فقد بلغت املقامات  أياً ما كان الأ وا



دب النرثي مقامات احلريري.. وفن الأ

3122010 �شـــــــــــــــباط     557 العــــــــــــــدد 

منزلة رفيعة ومكان������ة عالية، فلم يكد يفرغ 

احلري������ري م������ن اإن�ش������ائها حتى ا�ش������تطارت 

�شهرتها، وبعد �ش������يتها، ونبه ذكرها، واأقبل 

الوراقون على كتابتها، وا�شتن�شاخها، وواكب 

العلماء قراءتها ودرا�ش������تها، و�شّدت الرحال 

�ش������المي اإىل احلريري  م������ن اأنحاء الع������امل الإ

لروايته������ا، واأخذها عنه. وق������د ذكر ياقوت 

احلموي اأن احلريري وقع بخطه يف �ش������هور 

أربع ع�رصة وخم�ش������مئة على �شبعمئة  �ش������نة ا

ن�شخة.

ونتيجة ملا ت�شمنته من ت�شيد �شوارد اللغة 

مثال العرب وحكمها،  وغريبها وت�ش������جيل لأ

واإ�ش������ارة اإىل كثري م������ن الوقائ������ع التاريخية، 

واحل������وادث الجتماعي������ة، يف لف������ظ رائق، 

دباء على  أ�شلوب رائع، فقد اأقبل العلماء والأ وا

حماكمتها، والن�شج على منوالها، حتى اأفول 

�شم�شها يف مطلع القرن الع�رصين امليالدي.

وتبدو قيمتها الكربى فيما و�ش������ع عليها 

من �رصوح، حفلت بتف�ش������ري غريبها واأمثالها، 

وف�ش������لت القول يف ب�شط حوادثها ووقائعها 

التاريخية، ولو كان������ت هذه ال�رصوح متداولة 

معروف������ة بيننا،ل�ش������تطعنا اأن نع������رف مدى 

القيم������ة اللغوية الت������ي ت�ش������منتها مقامات 

ثر الكبري الذي اأحدثته  احلريري، ولقدرنا الأ

دبية واللغوية.. ولكن  يف جمال الدرا�شات الأ

الغالبي������ة الكربى من هذه ال�������رصوح ما تزال 

مفقودة، وما ع������رف منها ما يزال خمطوطاً 

ينتظر هّمة العلماء والباحثني.

�ش������ارة هنا اإىل اأن احلريري  ولبد من الإ

اهتم يف مقاماته بر�شد الظواهر الجتماعية 

التي كانت �ش������ائدة يف ع�رصه، وان�رصف يف 

كل مقامة تقريباً اإىل اأن يعطينا �ش������ورة عن 

العادات والتقاليد، وعالقات النا�ص ببع�شهم 

أ�شباب طلب الرزق اإىل  البع�ص، وتقلبهم يف ا

أو  درجة ل نظفر به������ا يف اأي كتاب تاريخي ا

أت������ت هذه ال�رصوح لتو�ش������ح ما  أدب������ي. وقد ا ا

أبهم، وتف�ش������ل ما اأجمل، وتب�ش������ط يف �رصد  ا

الوقائ������ع واحلوادث والعادات. ول �ش������ك اأن 

ن�������رص �رصوح املقام������ات �شي�ش������حح كثرياً من 

املفاهيم الجتماعية ال�شائدة بيننا عن ع�رص 

احلريري. اأما يف اجلانب اللغوي، فح�ش������بنا 

اأن ن�ش������ري اإىل اأن املقام������ات ق������د حققت لنا 

لفاظ والتعابري وال�شطالحات  منا الأ كثرياً 

مث������ال التي كانت �ش������ائدة بني العامة يف  والأ

أم������ور اأهملتها كتب  ع�������رص احلريري، وهي ا

نها تراها تعابري عامية خرجت عن  اللغة، لأ

�شنن الف�شيح. ومن هنا ميكن اأن نطلق عليها 

ا�ش������طالح )دائرة املعارف(، وكذلك ال�رصوح 
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املب�ش������وطة التي و�شعت عليها، ينطبق عليها 

هذا ال�شطالح دون جتّوز.

واإىل جان������ب �رصوح مقام������ات احلريري، 

اأقبل كثري من علماء الفن على ا�شتلهام نوادر 

اأبي زيد ال�رصوجي، وما �شاقه احلريري على 

ل�ش������انه من بديع امل�شاهد وطرف الق�ش�ص، 

فر�ش������موها يف لوح������ة فني������ة، ومناظر تطلع 

يام، يف  القارئ على عادات النا�ص يف تلك الأ

جمال�شهم واجتماعاتهم، ولبا�شهم وحركاتهم 

واإ�شاراتهم، وحياتهم املعي�شية. وقد ترجمت 

املقام������ات اإىل بع�������ص اللغات، كالفار�ش������ية، 

وال�رصيانية، والعربية، والالتينية، كما تعددت 

طبعاتها يف م�رص ولبنان واأوروبة.
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على �ش������فة نهرها ال�ش������غري وو�شط �شهل ف�ش������يح..يف املكان الذي �شاءْت 

الطرُق التجارية املهمة اأن ت�شتبَك عنده واأن ت�شنع اأعمق �شفقاتها التاريخية.. 

ن.. يف هذا املكان وقفْت حلب منذ فجر التاريخ وما زالت واقفًة حتى الآ

نا�ش������ول وبالد ما  يف مكانها ال�ش������راتيجي هذا حققت ات�ش������الً بني الأ

ب������ني النهرين، مثلما حققت هذا الت�ش������ال مع املناط������ق الواقعة جنوبها يف 

�ش������ورية وفل�ش������طني وم�رص.. اإذاً هي مدينة جذبت احل�شارات فالتقْت فيها 

وتفاعلْت.

مهند�شة باحثة يف الرتاث العربي )�شورية(

العمل الفني: الفنان علي الكفري

❁

ò

ثاري واجلمايل ملدينة حلب املحيط الآ

من كثافة املركز اإىل انعتاق املحيط

❁
د. بغداد عبد املنعم
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بداأ ح�ضوُر املدينة منذ الع�رص احلجري 

الق������دمي.. وثمة اعتقاد ب������اأن مغاور يف حي 

املغاير قرب الكال�ضة �ُضِكنَْت خالل الع�ضور 

ثرية على وجود  احلجرية، ودلَّْت امل�ض������وُح الأ

ع������دد كبري م������ن امل�ض������توطنات م������ن الع�رص 

الربونزي القدمي والو�ضيط..

ل������ف الثالثة قبل  ُعرف������ت حلب من������ذ الأ

امليالد.. وقد �ض������كلت مركَز ا�ضتقطاب ديني 

لهة )ع�ض������تار(  له )حدد( والآ لكونها مركز الإ

همية والقدا�ض������ة  له������ن اللذين ح������ازا الأ الإ

يف املنطق������ة كله������ا.. وظلت حل������ب )املدينة 

اً  ثارياً ُمِهمَّ
آ وف�ض������اءاتُها( وجوداً تاريخي������اً وا

�ضوري  وملحوظاً خالل احل�ضور احلثي والآ

نَْت )مدينة هلن�ضتية(  والفار�ضي.. ولحقاً َكوَّ

عرفت با�ض������م )بريوا( كان لها خ�ضائ�ض������ها 

�ض������وار(  املعماري������ة يف البع������د الدفاعي )الأ

وكذلك يف البع������د املدين )جر املياه( وكذلك 

يف البع������د الذي بقي دوماً قائماً يف حلب اأي 

البع������د التجاري وما ا�ض������تتبعه من عالقات 

خارجية وا�ضعة..واأ�ض������بحت حلب يف نطاق 

البيزنطي������ة.. وكان لها دور  مرباطوري������ة  الإ

فاعل اإثر انت�ض������ار الدين امل�ض������يحي  وهو ما 

ثاري الكثيف  ميكن اأن نلحظه من الوجود الآ

ديرة يف الف�ض������اءات الريفية  للكنائ�������س والأ

املحيطة بحلب ومن كل اجلهات..

أْن اكت�ش������بْت هويَة املدينة  ما لبثت حلب ا

�شالمية الكربى وخ�شائ�ص املدينة  العربية الإ

التجاري������ة املتقدمة..وبقي������ت كذلك يف كل 

�ش������المي.. ففي املدينة  العهود منذ الفتح الإ

موي.. ثم  ويف حميطه������ا نلم�ص احل�ش������وَر الأ

الفرتة الناه�ش������ة يف حياة املدينة بل ودائرة 

�شا�شعة حتيط بحلب )اأي الفرتة احلمدانية(  

)279ه� / 892م – 381ه� / 991م(.

عرفْت حلُب العهود الفاطمية )406 ه� / 

1015م( واملردا�شية )415ه� / 1024م( ومن 

ثم الفرتة الزنكية الت������ي اهتمت بالتكوينات 

املعمارية الع�ش������كرية للمدينة مثلما اهتمت 

باجلان������ب التعليم������ي، فكرثت خ������الل هذه 

الف������رتة )املدار�ص(، وتتابع������ْت وتكاثفْت هذه 

يوبي ل�ش������يما  العنايُة التعليمية يف العهد الأ

يوبي الظاه������ر غازي بن  يف عه������د املل������ك الأ

�ش������الح الدين. كما مت يف عه������د هذا امللك 

املتميز اإقامة �شبكة قنوات حيالن بق�شاطلها 

ب������دءاً من قرية حيالن يف ال�ش������مال ال�رصقي 

لتمتد يف ذاك الف�شاء الريفي وتقوم ب�شقاية 

الب�شاتني حتى تدخل املدينَة من باب احلديد 

َ�َش������عَّ على املدينة 
أ )ب������اب القن������اة(.. ومن ثم ا

العهُد اململوكي بفنون������ه الرفيعة يف العمارة 

امل�شاجدية.. 
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وما اإن حل العه������د العثماين على مدينة 

حل������ب عام )922ه������� / 1516م( حتى غدت 

حلب مرك������زاً لولية عثمانية �شا�ش������عة متتد 

على م�شاحة وا�ش������عة من �شورية ال�شمالية..

كان فيه������ا املركز ج������زءاً من ف�ش������اء عميق 

مرتابٍط مع بع�شه بع�شاً.

انعت���اق  اإىل  املرك���ز  كثاف���ة  م���ن 

املحيط

ن، ملا ت������زْل حلب مدينًة كربى حتمل  والآ

قلبه������ا الق������دمي املليء ب������كل ذل������ك التاريخ 

الطوي������ل.. قلبها الذي يريد ال�ش������تمرار يف 

النب�ص واحلياة..ولك������ْن، مل يكن م�رصُح هذه 

أ�ش������وار املدينة،  الف������رتات متمركزاً داخ������ل ا

بل غالب������اً ما حمل������ْت الف�ش������اءاُت الريفية 

أو  ثاري ا ِحْماًل موازياً �ش������واًء باحل�ش������ور الآ

بح�ش������ور الطبيعة بحدوده������ا احلقيقية من 

أ�شجار وبادية و�شحراء وبحر و�شاطئ ونهر   ا

وبحريات..

كرث ات�شاعاً مما يُ�شاف  والف�ش������اء هو الأ

اإليه ع������ادًة، ولئن كانت كتلُة املدينة تُ�ش������كل 

ن������واًة �ش������لبة مرتا�ش������ة.. كثيف������ة التكوينات 

رجاء واجلدران والعالقات.. فاإن  متقاربة الأ

ف�شاَءها هو المتدادات احليوية والطبيعية 

والب�رصية التي متنحها تنف�َشَها وا�شتمراَرها..

لي�������ص بامداده������ا الغذائ������ي فق������ط - وهذا 

أ�شا�ش������ي يف تكوي������ن املدينة – بل يف اأن  اأمر ا

هذا الف�شاء �ش������كل جمالً جلماليات نوعية 

حتتملها الطبيعة بح�ش������ورها العميق.. من 

ثارية.. ثار والقرى الآ هذه اجلماليات الآ

واإنَّ ف�ش������اءاِت حلب لي�شْت مت�شابهة ول 

متكررة.. تلك امل�ش������احات املرتامية �ش������مالً 

و�رصق������اً وجنوب������اً وغرباً م������ن مدينة حلب.. 

أُ الباديُة  فمن �ش������ماليها واإىل ال�������رصق تب������دا

فال�ش������حراء املمتدة ب�رصا�شة بعد ذلك.. ويف 

�شمالها اجلباُل القدميُة العاتية.. ويف غربها 

القريب البحُر مبرافئ������ه العتيقة واجلديدة، 

ر�ص  ويف جنوبه������ا وجنوبها الغربي تتوالُد الأ

اخل�ش������بة حقاًل بع������د حق������ل.. وزيتوناً بعد 

زيتون..  

ن�شان  هذه امل�شاحاُت احت�شنْت نب�َص الإ

ول.. )كه������ف الدردري������ة(.. ثم تلك القرى  الأ

ثري������ة التي تع������ود اإىل اآلف قبل  والتالل الأ

امليالد..وتلك القرى من العهود الكال�شيكية 

�ش������المية.. آثار العهود الإ وج�ش������ور عفرين وا

جمالي������َة الطبيعة الفائقة يف قلعة �ش������معان 

وعفرين.. وجماليَة البحرية البدوية الراب�شة 

على حدود ال�شحراء ال�شا�شعة.     
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بحرية اجلبول.. البحرية املظلومة 

كاأنها خ�شو�ش������يٌة طبيعي������ة ُمنحت لهذا 

فق الذي يهرول نحو ال�شحراء حثيثاً.. ماءٌ  الأ

يعيد للمكان ثقته باحلياة.. وثقته باجلمال.. 

أنَّه يعك�ص  لي�ص ماًء عميقاً ول �شا�شعاً.. غري ا

اإىل حد بعيد البيئَة ال�ش������عبَة املحيطة به.. 

يَُكثُِّفها ويعك�ش������ها للغي������وم القريبة.. لوحاٍت 

ل������وان والظالل..  ل تنته������ي من تب������دلت الأ

والطي������ور الت������ي تدنو ثم ترتف������ع لتذهب يف 

نهايات اللوحة.. 

هذه البحرية املاحلة.. اجلذابة النادرة.. 

متددْت بب�شاطة اأمام قرية اجلبول قريباً من 

بلدة ال�شفرية.. �رصقي مدينة حلب.. ل تزيُد 

م�شاحتها على )262م2( بعمق مائي يرتاوح 

بني 

)0،5 - 1م(..  يت�ش������كل ماوؤه������ا ح������ني 

نها �شيفاً جتف تاركًة ثروة من  يت�ش������كل – لأ

امللح اجلبويل -  من عدة وديان، منها وادي 

الذهب ووادي امللح ووديان تاأتي من اجلنوب 

الغرب������ي جلبل احل�ص.. توؤمه������ا اأ�رصاٌب من 

وز والبط واللقالق والفالمينكو   الطي������ور كالإ

أ�شماك البحرية.. ووجدت  التي تتغذى على ا

ه������ذه الطي������ور يف البحرية حممي������ًة طبيعية 

لَْت م�شهداً �ش������ياحياً فائَق الندرة  لها، و�َش������كَّ

واجلمال..  كلُّ بُعد يف هذه البحرية ي�شتحق 

بعاد  ا�ش������تيعاباً �ش������ياحياً واعياً، من هذه الأ

اخلوا�ص غري العادية للمياه املاحلة لغتنائها 

باأمالح كلور ال�شوديوم وكربيتات الكال�شيوم 

واملنغنيزيوم و�شوارد الكربيتات.. 

بعٌد اآخر يزيد هذا املاَء الب�شيَط جاذبيًة 
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ثرية بينما نكون  ث������ار والتالل الأ هو تناثُر الآ

يف الطريق اإليها..! 

 الغنى ال�ضمايل.. الكنائ�س والعمود 

ال�ضهري  

 اأقدم الكنائ�������ص الباقية يف العامل.. قلعة 

�شمعان ترتفع ب�شدة فوق نقطة تقدم م�شهداً 

بنفح������ات الطبيعة  �ش������احراً غنياً  بانورامياً 

ميان القدمي������ة.. ل تبتعد عن  ودع������اءات الإ

املركز )حلب( اإل / 42 كم / �ش������مالً.. هذه 

أربع كنائ�ص  الكني�ش������ة العتيقة تت�ش������كل م������ن ا

مت�شالبة تنفتح على �شاحة مثمنة تعلوها قبة 

يف و�شطها )العمود( الذي نُ�ِشب اإليه القدي�ص 

�شهر- جال�شاً عليه اثنتني  �شمعان - العابد الأ

واأربعني �ش������نة..ولحقاً حتول املكاُن اإىل دير 

وفن������ادق للزائرين واحلجاج ال������ذي يزورون 

هذه الكني�شة من كل اأنحاء العامل.

ا يف ال�شفح الغربي لقلعة �شمعان فنجد  مَّ
أ ا

ديرة والكنائ�ص  )دير �شمعان( وهو جممع من الأ

واملب������اين تُ�ش������كل مكان������اً لل������زوار واحلجاج 

القادمني اإىل كني�شة �شمعان.. وقبل اأن ن�شَل 

ثرية وبعد اأن نقطع مدينة  هذه الكني�ش������ة الأ

حلب بحوايل /30كم/ جتثُم قرية مميزة هي  

)دارة ع������زة( التي كان له������ا اأهمية يف الفرتة 

أثرية. الرومانية، ويف �رصقها كني�شة ا

كني�شُة امل�ش������بك ال�ش������هرية كذلك غربي 

املدين������ة وعلى م�ش������افة /25 ك������م/.. عتيقة 

ومبك������رة فهي من الق������رن اخلام�ص امليالدي 

أثرية لبيوت ومدافن .. وعند  وبقربها بقايا ا

قري������ة )القاطورة( با�ش������مها ال�رصياين هناك 

مدافن مهم������ة من القرنني الث������اين والثالث 

امليالديني ودور �شكنية من القرنني اخلام�ص 

وال�شاد�ص امليالديني )الفرتة الرومانية(.  

طريٌق مليئٌة بالتاريخ وح�شوره.. الطريُق 

بني قلعة �ش������معان وعفري������ن وحني نكون قد 

ابتعدنا  /60كم/ من مدينة حلب عند ال�شفح 

الغربي من جبل �ش������معان  تفاجئُنا م�شطبة 

بازلتية �ش������خمة موؤلفة من حج������ارة بازلتية 

على �ش������كل �شباع وغريها.. فوقها  معبد من 

ول قبل امليالد، وعند عتبة املعبد  ل������ف الأ الأ

ُحِفَرْت اأقدام كبرية.. داخل املعبد عرث على 

لهة ع�ش������تار باحلجم الطبيعي  لوحة متثل الآ

أي�ش������اً  وق������د نقلت اإىل متحف حلب ويوجد ا

كتابات حثية.

ول   ثر الأ  مقام القدي�ص مارون.. لعله الأ

موقع قرية )ب������راد( التي ل تبعد اإل /6كم/ 

عن قري������ة نبل يف نف�ص الدائرة ال�ش������ابقة.. 

ويف هذا املوقع كذلك، ثالث كنائ�ص ومدفن 

وحمامات وبع�ص الدور ال�شكنية.. 
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وثمة كنائ�ص كثرية تتناثر يف هذا املحيط 

احل�شاري العتيق.. ففي )موقع كيمار( املطل 

على �شهل عفرين �شمال جبل �شمعان، ثالث 

كنائ�������ص ودير ومقربة ودور �ش������كن وفيالت.. 

أي�ش������اً لنا�ش������ك  ويف ه������ذا املوق������ع )عمود( ا

ثرية �ش������هاريج  جمه������ول.. ومن التكوينات الأ

حمفورة بال�شخر جلمع مياه املطر.

وحني ن�ش������ل اإىل املنح������درات اجلنوبية 

جلب������ل �ش������معان غربي قرية حي������ان بحوايل 

/11كم/ تطالعنا قرية )خراب �شم�ص( وفيها 

كنائ�ص و�رصاديب ومع�رصة ومدافن وجوا�شق. 

ويف غربيها على بعد /4كم/ ن�شل قريَة برج 

آثارها تعود للقرن الرابع  حيدر )كفر كريا( وا

امليالدي، وفيها برج وكنائ�ص ودير وا�شطبل.

ثارية  يغتن������ي امل������كاُن بهذه املف������ردات الآ

القيِّم������ة.. الكنائ�ص الكال�ش������يكية – املحلية 

املبكرة حتت�ش������د لتعلن هذا املحيط المياين 

ال������ذي يطوُق مدين������ة حلب ومينُحه������ا مزيًة 

اإ�شافية لكونها �شكلت مركزاً م�شيحياً مبكراً 

حمل الطابع املحلي اإىل حد بعيد.   

 - وامل���درج  ال�ض���هريان..  اجل����رصان 

امل�رصح 

نتجاوز )حلب( ب� / 70 كم / ويف �شمالها 

أو  الغرب������ي نغ������دو يف موقع )النبي ه������وري ا

�شريو�ص( وكان هذا املوقع من املدن احلدودية 

الرومانية املهمة الت������ي كان لها دور مهم يف 

حماية �شورية ال�شمالية من هجمات الفر�ص، 

آثاراً كثريًة كلها مهمة،  وهذا املوقع يح�ش������ُن ا

أ�ش������واٌق وكنائ�ص وم�ش������اكن.. وكذلك  وفيها ا

املدرج الروماين امل�ش������هور والقلعة العربية.. 

أ�ش������هر واأجمل ما يف هذا املوقع : اجل�رصان  وا

الروماني������ان وهما من القرن امليالدي الثاين 

ويبعدان عن موق������ع النبي هوري /1.5كم/ 

ول  ول على نهر ال�شابون والثاين �رصق الأ الأ

ويبعد عنه حوايل /1كم/. 

العم���ارة  ال�رصق���ي..  والغن���ى   

الطينية.. اإميار.. واملئذنة الرائعة 

ثرية التي   حو�������ص الف������رات وتالل������ه الأ

ت�ش������كل منها تاريٌخ باأكمله: ت������ل قنا�ص وتل 

حبوبة وفيها معابد من 3400 ق.م.  

 تلك البلدة القدمية باأ�شمائها التي تعني 

أ�شياء كثرية.. يف موقعها الذي يتجاوز حلب  ا

كرث ِقدماً..  �رصقاً: م�شكنة –بال�ص– واإميار الأ

يف هذه البلدة بحملها التاريخي املتوا�ش������ل 

أُ م������ن مفرداتها  ن.. نق������را وامل�ش������تمر اإىل الآ

ال�شوئية: )مئذنة م�ش������كنة( وهي من اأجمل 

�ش������المي من القرن )7ه�/  املاآذن يف العامل الإ

�ش������الع.. وعلى  13م( قرميدي������ة ومثمنة الأ
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ال�شفة الغربية من نهر الفرات وعلى م�شافة 

/110كم/ من حلب تق������ع هذه القلعة )قلعة 

جن������م( التي دعي������ت قدمياً ب������� )ج�رص منبج( 

و�ُش������ميت بذلك ن�ش������بة اإىل جنم غالم حممد 

ال�ش������فوي.. لعلها كانت ت�ش������تخدم كمر�شد 

فلكي يف عهد املاأمون، جدد بناءها الظاهر 

يوبي. غازي الأ

يف هذا ال�رصق احللبي خ�شو�شيات كثرية 

كان منه������ا تلك البحرية ال�ش������حراوية وعلى 

مقرب������ة منها الق������رى الطينية : تل حا�ش������ل 

– �ش������وران – اأم عامود ال�شغرى والكربى.. 
فيها ذلك النم������ط املعماري الريفي، البيوت 

أو القباب الطينية.. ما زالْت تقاليُد  الطينية ا

أي�ش������اً  أة تقوم ا ن، واملرا بنائها قائمة حتى الآ

أ�شا�ٌص حجري مرتفع  ببنائها.. حيث يُو�ش������ع ا

ر�ص، ثم  للقبة حوايل 1،25م عن �ش������طح الأ

تُ�شنع خلطة من الطني والتنب واملاء وت�شب 

يف قوالب ل�شنع حجارة طينية ت�شمى )اللنب( 

�ش������ا�ص بطريقة حلزونية من  وتُ�َشف فوق الأ

على مع تزاي������د يف حجمها  �ش������فل اإىل الأ الأ

تدريجياً حتى تقرتب من القمة..وتُ�ْشنَع لها 

�شفل ت�شمح  على ويف الأ نوافذ للتهوية يف الأ

يام  أ�ش������د الأ مب������رور تي������ار هوائي لطيف يف ا

قيظاً. وتُبنى هذه القباب بحجوم ومب�شاقط 

�رصة وم�ش������تواها،  خمتلفة ح�ش������ب طبيعة الأ

وكذلك ح�شب الغر�ص من ا�شتخدامها. تُعترب 

العمارة الطينية �شكاًل معمارياً حملياً اأ�شياًل 

ومتكيفاً مع البيئة وجزءاً �ش������ديَد احلميمية 

من الرتاث املعماري يف حلب وف�شاءاتها.

آثاري تقاطَع مع بُعٍد جمايل.. ومن  بُع������ٌد ا

التواريخ الِطوال توالدْت خ�شو�شياٌت نادرة 

حملتْها الطبيعُة ال�شا�شعة املتنوعة املرتامية 

من اأطراف ال�ش������حراء اإىل اأطراف البحر.. 

ومن �ش������مايل حلب اإىل جنوبها.. انبثقْت من 

أتربة التالل حكاياٌت امتدْت من ب�شعة  بني ا

اآلف م������ن ال�ش������نني قبل املي������الد اإىل العهود 

�شالمية.. �ِشجٌل  الكال�شيكية.. اإىل العهود الإ

َ عن حلظ������اٍت تاريخية  َّ
عمي������ٌق طويل َع������رب

ة.   َجمَّ
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يام عن العامل االفرتا�ض������ي الذي ظهرت فكرته  يك������ر احلديث يف هذه االأ

مع تط������ور الكمبيوتر، حيث تطور اإىل درجة احلديث عن اإمكانية زرع �رشائح 

ن�ض������ان بحيث يعي�ش حياة غري واقعية )افرتا�ض������ية( كاحللم،  ذاكرة يف دماغ االإ

تهيوؤها له املعلومات املربجمة واملزروعة فيه، ومع تطور الفكر العلمي تطورت 

أي�ض������اً يتالءم مع  الفك������رة لنقل ال�ض������خ�ش من هذا العامل اإىل عامل افرتا�ض������ي ا

هذه ال�رشيحة، وهناك يقوم باأعمال ومهمات متَّ االتفاق على مو�ض������وعها بني 

ال�ضخ�ش وال�رشكة الزارعة لل�رشائح املربجمة.

كاتب �شوري

العمل الفني: الفنان ر�شيد �شمه.

❁

ò

حتى ال يفعل بنا املنطق 

ما فعلته الطاقة الذرّية

❁
و�سيم طاهر ح�سن
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أنن������ي اليوم كن������ت يف عامل   واحلقيق������ة ا

أنا مل اأذهب اإىل اأي �رشكة  افرتا�ض������ي.. نعم.. ا

ومل اأزرع اأي �رشيح������ة.. ومع ذلك اأح�ض�ض������ت 

أنني ال اأعي�ش واقعاً حقيقياً، وحتى ال اأبقى  ا

ح�ض������ا�ش الذي لي�������ش بال�رشورة  يف جمال االإ

ح�ضا�ش وبحثت  منطقيا، توقفت عند ذلك االإ

أنن������ي اأعي�ش واأحرتم  عن م�ض������بباته فوجدت ا

خرين واأح������رتم النظام واأح������رتم القانون  االآ

ألتزم بكل  واأح������رتم الع������ادات والتقالي������د.. وا

أوؤمن باأن ذل������ك هو الطريق  نن������ي ا ذل������ك.. الأ

خالقي ال�ضليم للو�ضول اإىل احلق 
املنطقي واالأ

خرين اإىل 
واحلقيقة وبالنتيجة ومع تعاون االآ

اجلمهورية الفا�ض������لة.. حلظتها وقفت على 

ح�ض������ا�ش باأنني اأحيا يف  بداية اإدراك ذلك االإ

أتفق مع اأحد على زراعة  أنا مل ا عامل افرتا�ضي، ا

�رشيحة مربجمة ب� )االأخالق( يف دماغي ولكن 

ن  أنا االآ بطريقة ما هذه ال�رشيحة موجودة وا

حتت تاأثريها اأعي�ش يف عامل افرتا�ضي.

اأج������ل جميعنا نعي�ش يف عامل افرتا�ض������ي 

ولكن بالعلم الروحي ال بالعلم املادي بالرتبية 

أو  ال بال�رشيحة، قبل الدخول يف التفا�ض������يل ا

دون الدخول يف التفا�ضيل.. كم مرة قال يل 

أو لك( اأحده������م العبارة:)خليك واقعي(..  )ا

نعم عندما نلت������زم مبحتويات تلك ال�رشيحة 

الرتبوي������ة الروحية نك������ون خ������ارج الواقع.. 

ول ب������د من حدث م������ا يعيدن������ا للواقع حتى 

ل نن�ش������اق وراء اخلي������ال.. وذل������ك من اأعلى 

من الدويل  امل�ش������تويات العاملية.. جمل�������ص الأ

اأعلى الهيئات الت������ي تعتمد القانون واملنطق 

والعدالة هل �ش������معتم عن دول������ة جلاأت اإليه 

لرد اعتداء دولة اأخرى ومل تقع يف ال�ش������ياع 

وفقدان ال�ش������تقرار؟.. اأكرب الدول واأكرثها 

غذية ومتتلئ  تطوراً متتلئ م�ش������تودعاتها بالأ

�شلحة ومتتلئ اأحياوؤها  م�شتودعات اأخرى بالأ

غنياء ويف الوقت ذات������ه متتلئ بالهيئات  بالأ

واملنظمات الداعية لل�ش������الم والداعية لدعم 

ال������دول الفقرية، وبع�������ص اأحيائها يت�ش������ور 

�ش������كانها جوعاً، فهما عاملان يف زمان واحد 

ومكان واحد، كالهما واقعي.. وباملقارنة مع 

ما ت�شعى اإليه قوانني العامل والدولة وتروج له 

وتزرع �ش������ورته يف عقول مواطنيها من عامل 

متوازن ت�ش������وده املحب������ة والعدالة )جمهورية 

فا�ش������لة( �ش������يعي�ص املواطن والدولة يف عامل 

داخلي افرتا�شي اأمام هذا الواقع.

فكار..  أن������ا ل اأهدف للقول برتك تلك الأ ا

ولكن.. فلي�شاعد اهلل من كانت ت�شيطر عليه 

فكار املزروعة. تلك الأ

القانون واملنطق والقيم مفاهيم �ش������امية 
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)خيالي������ة( طّوره������ا كغاي������ة ق�ش������وى النا�ص 

)الفال�ش������فة وعلم������اء الجتم������اع( من خالل 

مالحظاتهم ودرا�ش������تهم للواقع وبحثهم عن 

ن�شانية،  اأف�ش������ل الطرق والغايات للحياة الإ

ث������م متَّ تلقني النا�ص وتعليمه������م هذه الطرق 

ليقوم������وا مبمار�ش������تها يف حياته������م اليومية، 

كبدي������ل عن ت�رصفاتهم العادية، وهنا �ش������ار 

ن�شان العادي  الفرق كبرياً جداً بني منطق الإ

ونتائج الدرا�شات الفل�شفية املعمقة، وميكن 

ول  القول اإن الواقع اأ�شبح يحوي عقلني: الأ

فراد،  هو العق������ل ال�شخ�ش������ي الب�ش������يط لالأ

والثاين هو العقل الثقايف الكبري للفال�ش������فة 

جمتمعني، فكيف للعقل ال�شغري اأن ي�شتوعب 

العقل الكب������ري؟؟.. كيف للعقل ال�ش������غري اأن 

يعم������ل بطاقة العقل الكبري؟ وهل من املنطق 

مطالبته بذلك؟ من هنا ح�شل �رصخ.. وعامل 

مب�ش������تويني، كيف نفكر يف كل موقف حياتي 

هل ن�ش������تطيع ا�ش������تخدام العق������ل الكبري؟ اأم 

ننا ل ن�شتطيع  �شنقبل بعقلنا ال�شخ�ش������ي؟ لأ

الع������ودة للمراج������ع العليا للف�ش������ل بيننا يف 

خالفاتنا ونزاعاتنا اليومية. فاإذا دخل بيتنا 

أو اعرت�ش������نا يف الطريق �شارق ماذا �شنفعل  ا

كيف نواجه هذا اخلط������ر؟؟ بالعقل الفردي 

أم بالعق������ل الثق������ايف الكب������ري اأم  ال�شخ�ش������ي ا

بالغريزة؟ حتما لن يتوقف الزمن حتى ياأتي 

ن�ش������ان م�ش������طر للتعامل  رجال القانون، والإ

مع املوقف مبا ميليه عليه عقله ال�شخ�ش������ي 

وقدرته. واإذا كانت له معاملة عليه اإجنازها 

وواجه موظف������اً ل يقوم بواجبه، الذي ميليه 

العقل الكبري، ماذا يفعل؟ هل ي�شتكي وينتظر 

تغيري املوظف، كما يفرت�ص اأن يوجهه العقل 

الثق������ايف الكب������ري؟؟ اأم�ص كن������ت يف طريقي 

أ�شهر، يف  لتقدمي اأوراقي لوظيفة بعد انتظار ا

امل�ش������عد وبعد امتالئه وكنت اآخر الداخلني 

دخل �شاب راك�شا طالبا بلهفة تاأخري حركة 

امل�ش������عد ليتمكن من ال�ش������عود. مل يغلق باب 

امل�ش������عد ب�ش������بب زيادة الوزن، علّق اأحدهم 

»فليخرج اآخر الداخلني«.. ولكن ال�ش������اب مل 

يخرج، ومن لهفته وموقفه ال�ش������لب توقعت 

أنني كنت قبل  ال�رصورة ال�ش������تثنائية، ومب������ا ا

اآخر الداخلني ومبادرة حلل امل�ش������كلة قدمت 

ل������ه دوري وخرج������ت، وهو موق������ف ل يكاد 

ي�شاوي �ش������يئاً.. حترك امل�ش������عد وانتظرت 

عودته.. كاأي اإن�ش������ان ح�شاري، عند و�شويل 

ملكتب التوظيف التقيت بذلك ال�شاب خارجاً 

ن الع������دد اكتمل  أوراق������ي لأ من������ه، ومل تقب������ل ا

باأوراق ذلك ال�ش������اب. لقد فقدت فر�شة قد 

ألعن  بداأ حيات������ي.. عندها رحت ا ل تتكرر لأ
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ت�ش������حيتي، وكم مرة حدث 

مثل ذلك معي؟ ل اأعرف. 

أت�ش������اءل )كيف كان  ا لذلك 

الت�رصف الأخالقي يف تلك 

املواقف؟(. لذلك يفاجئني 

نف�ش������ي،  وحتى  اأحده������م، 

والتنبيه:»خلي������ك  بالق������ول 

انتظرت  نن������ي  لأ واقع������ي« 

نني  حق������ي دون �������رصاع ولأ

توقع������ت مب������ادرًة بخرٍي من 

نني قدمت القليل،  اآخر، ولأ

ن�شان يعي�ص الواقع الذي  الإ

أن������واع الب�رص  يفر�ص �رصاح������ة وجود جميع ا

املقتن������ع باجلمهورية الفا�ش������لة وغري املبايل 

ن العقل ال�شخ�ش������ي  وحت������ى الراف�ص لها، لأ

ن�ش������ان  ه������و الواقع فع������اًل.. فكيف يعي�ص الإ

أف������كار القيم ال�ش������امية  ال������ذي زرع������ت فيه ا

و�رصورة ممار�ش������تها يف هذا الواقع؟، اإن ما 

زرع فيه من قيم هي مبثابة عامل افرتا�ش������ي 

حي������ث كل اإن�ش������ان يق������وم بواجب������ه ورج������ال 

القان������ون موجودون حلماي������ة احلقوق فورا، 

حي������ث التعاون والت�ش������حية حيث ال�ش������حة 

وال�ش������المة.. اإن ال�رصاع م������ن اأجل البقاء مل 

ينتفي ولكن تغريت قوانينه وطرقه وجمالته، 

املال والعمل والتعليم وال�ش������حة اأ�ش������بحت 

جمالت ال�رصاع، وطرق احل�شول على اأكرب 

ن�ش������بة منها هدف للبقاء ي�ش������مى املناف�ش������ة 

وهو ال�شيغة احل�ش������ارية لل�رصاع. ول �شيء 

منها يقدم جماناً، كل منها يحتاج حلد اأدنى 

من الثمن وعل������ى قدر ما منلك ناأخذ، حيث 

املفرت�������ص اأن ما منلكه هو ثم������ن ما قدمناه 

�ش������ابقاً. لذلك يكون البقاء خ�شماً حقيقياً 

ودائماً للعامل الفرتا�ش������ي القائم على القيم 

واملثل العليا. 

اإنه حلم.. اإنه حياة افرتا�شيه ناجتة عن 

ف������كار وعامل يف دماغنا لي�ص  عملية زراعة لأ

با�ش������تخدام ال�رصائح املادية امل�ش������نعة ولكن 

بالرتبية والتعلي������م والعادات والتقاليد وكلما 
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أك������رب كلما زاد  ن�ش������ان منها ا كانت ح�ش������ة الإ

انف�شاله عن الواقع وكانت حياته افرتا�شية 

ووهم وحلم.. وعلى الفال�شفة اإيجاد قنوات 

أو اإيج������اد طريقة  التوا�ش������ل بني العامل������ني، ا

لي�ش������ود العامل الذي يدعون اإليه ولي�ص خلق 

عامل افرتا�شي.. 

عندما اكت�شفت الطاقة الذرية وتطورت 

اأبحاثه������ا كان هن������اك دائما م������ربر منطقي 

واندفاع علمي حتى و�ش������ل العلماء لت�شنيع 

القنبل������ة الذري������ة وحتى عندما ا�ش������تخدمت 

لف كان امل������ربر املنطق������ي  لقت������ل مئ������ات الآ

حا�رصا.، واليوم مع واأمام العامل الفرتا�ش������ي 

من الأخالق واملربر املنطقي حا�رص دائما.. 

ر�شية  أو الطبيعة اأوجد الكون والكرة الأ اهلل ا

حياء عليها بنظ������ام عام متوازن اإىل حد  والأ

كب������ري، وم������ن ذلك الت������وازن البيئ������ي، بحيث 

تتكام������ل دورة العنا�������رص املادية من املواد مع 

دورة الكائنات احلية،ولكل منها نظام حياته 

اخلا�ص،حت������ى اإن ل������كل كائن حي �ش������اعته 

ن�ش������ان الذي  البيولوجية، حتى ن�ش������ل اإىل الإ

ق������رر باملنطق اخلروج على نظ������ام الطبيعة، 

واإن اإع������ادة تنظي������م الطبيعة عل������ى يده هو 

قل حلقة من  اأحد رغبات اخلالق اأو على الأ

ن�شان فعال  حلقات تطور الكون، فهل يدرك الإ

نتائ������ج حماولته تغيري قان������ون احلياة اأي ما 

اأطلق عليه ا�شتهجانا ورف�شا وا�شتعالء ا�شم 

ن�ش������ان خماطر  )قانون الغاب(، هل يدرك الإ

التنظي������م مقارنة بفوائده، هل يدرك خماطر 

تغيري واقع حلظات حياته بالن�ش������بة لل�شاعة 

م تاأخذ وليدها معها  البيولوجية؟ كان������ت الأ

ن ترتكه يف احل�ش������انة، فهل  اإىل احلق������ل والآ

ن�ش������ان الفرق بني احلالتني بالن�شبة  يدرك الإ

م واملولود على مدى اأجيال؟ وهو القائل  ل������الأ

اإن مثل هذا التغيري اأدى لوجود الدينا�ش������ور 

ومثله رمبا كان �ش������ببا يف انقرا�شه، والقائل 

اإن »الع�ش������و ال������ذي ل ي�ش������تخدم ي�ش������مر«، 

ر�ش������اع فاإذا اأوقفنا  ألي�ص الثدي ع�ش������وا لالإ ا

ر�شاع وغرينا هذه الوظيفة فهل �شي�شمر  الإ

أو يتغري �ش������كله؟؟ وعندها ه������ل يبقى الب�رص  ا

نثى ب�رصاً؟.. واإذا اأخ������ذ العمل حيزاً اأكرب  الأ

جن������اب الطبيعي  من حياتنا فا�ش������تبدلنا الإ

أبعد من ذلك وو�شلنا  بال�ش������ناعي، ول اأقول ا

لال�شتن�ش������اخ، فهل يتطور ب�رص بدون اأع�شاء 

تنا�شلية؟ وبدون جهاز ه�شمي وبدون جهاز 

أيكم بدون دماغ وبدون ب�رص؟؟؟  مناعي وما را

لت  اإذ �ش������يتم حتويل جميع الوظائف اإىل الآ

ن  دوية واملغذيات ال�شنعية. وهذا كله لأ والأ

مثل.  ن�شان ي�شعى للتنظيم الأ الإ
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اأما على ال�شعيد الجتماعي العام فهل 

يدرك الب�������رص نتيجة تغي������ري طقو�ص اختيار 

أو نتيجة تخلي الفرد عن  ال�رصيك الزوجي؟ ا

ولد  حقه يف الدفاع عن نف�شه عن حماية الأ

أو م�شاعدة من هو بحاجة؟ اأو اجلار ا

هل ت������رون مع������ي التداخ������ل الكامل بني 

املبادئ الفل�ش������فية الروحية ال�شامية والفعل 

املادي اليومي.. كيف �شيحتوي ب�رص امل�شتقبل 

ح�ش������ا�ص ال�ش������امي لتقدمي امل�ش������اعدة مع  الإ

الفكر املنطقي التنظيمي التخ�ش�شي برتك 

امل�ش������اعدة لعنا�رص امل�ش������اعدة املتخ�ش�شني 

فاإذا راأيت اإن�ش������اناً يغرق توقع اأن امل�ش������اعدة 

املتخ�ش�شة قادمة حتما وتابع ما تفعله حتى 

أو اأخالق..  ل������و كان بن������اء قلعة من رم������ال.. ا

ألي�ص هذا ما ن�شري اإليه؟ بل اأكرث: اإذا اعتدى  ا

علي������ك اأحدهم بال�رصب ل ت������رد عليه ولكن 

أيكم؟.  توج������ه اإىل اأقرب رجل �رصط������ه.. ما را

أبناءنا  ل.. هذا لي�ص هذلً.. عندم������ا نربي ا

على القيم ال�ش������امية نفعل بهم ذلك: فنحن 

نربيهم على احرتام النظام وعدم ا�ش������تخدام 

القوة اجل�شدية �شد الغري، هكذا ومع الزمن 

أبناوؤنا القدرة النف�شية والع�شالت  �ش������يفقد ا

الالزم������ة للدفاع وبالتايل ق������درة الدفاع عن 

النف�ص، اأول معنوياً.. وثانياً مادياً ج�شدياً.. 

فهل نريد ذلك؟؟ نحن نربي اأولدنا ليكونوا 

�ش������حايا ع������دم الت������وازن.. �ش������حايا ليقوى 

جيال امللتزمة  ال�رص.. والنتيجة �ش������تنقهر الأ

بال�رصيح������ة اأمام قوى الب�������رص الطبيعية غري 

امللتزم������ة.. فهل ي������درك الداع������ون للمنطق 

والف�شيلة ذلك؟ هل نعي�ص وهماً اإىل اأن تاأتي 

اجلمهورية الفا�شلة.. اجلمهورية الفا�شلة.. 

ن من يلتزم الف�شيلة �شينقر�ص  اإنها لن تاأتي لأ

متاماً كالدينا�ش������ورات.. ! و�شتفعل الف�شيلة 

واملنطق ما فعلته الطاقة الذرية. 

أ�شعى لرف�ص وتقوي�ص  أنني ل ا احلقيقة ا

الدع������وة للخ������ري والف�ش������يلة واجلمهوري������ة 

نظار  أ�ش������عى لتوجي������ه الأ الفا�ش������لة ولكنني ا

نحو فكرة اأن ال�ش������لوك الجتماعي واحلالة 

النف�شية وكل ما يتعلق بالفرد هو متعلق ببناء 

الدماغ وبناء الدماغ متعلق بتفا�شيل احلياة 

أو تنظيمه،  وعندما ن�ش������عى لتغيري �ش������لوك ا

فذلك م�ش������ابه لزي������ادة م�ش������نع يف املدينة: 

�ش������حيح اأن املجتمع ا�شتفاد من نتاج امل�شنع 

ولكن اأين هي خملفات امل�ش������نع؟ اإنها م�شكلة 

ن�ش������ان نقوم باإعادة  التل������وث العاملية. ويف الإ

ن�ش������انية لتالئم املطلق  ت�ش������نيع املفاهيم الإ

فع������ال ال�ش������امية.. ولكن مل  فكار والأ م������ن الأ

ننتبه ملخلفات اإعادة الت�ش������نيع.. ومثال ذلك 



حتى ال يفعل بنا املنطق ما فعلته الطاقة الذرّية

3282010 �شـــــــــــــــباط     557 العــــــــــــــدد 

أت�ش������اءل اأين؟ وكيف؟ وهل؟  ر�شاع: ا لنعد لالإ

ومتى؟.. اإىل اآخر ما هناك من ت�ش������اوؤلت.. 

حول تغري املواد الكيميائية التي يتم اإفرازها 

ر�ش������اع( واحلالة  بني احلال������ة الطبيعية )الإ

ر�شاع( يف ج�شم  ال�شنعية بالتنظيم )عدم الإ

م وج�شم الر�شيع، واحلالة العاطفية التي  الأ

م والطفل يف تل������ك الفرتة )وما  تعي�ش������ها الأ

يعنيه ذلك م������ن عقاقري ومواد داخل الدماغ 

وتغريات تت�ش������بب بها( وهناك درا�شات حول 

طفال اجل�ش������دية  الخت������الف بني قدرات الأ

ر�ش������اع  والعقلية والنف�ش������ية للحالتني من الإ

تثبت اأن هناك فروقا حقيقية واأن املخلفات 

الطبيعية للر�ش������اعة الطبيعية خمتلفة وغري 

�ش������اره بينما خملفات الر�ش������اعة ال�شناعية 

لها نتائج �ش������لبية كتاأثري امللوثات ال�شناعية 

للم�شانع يف بيئتنا.

أب�شط الن�شاطات  أي�ش������اً من ا ومثال اآخر ا

آثار  ن�ش������انية يعاين املجتمع من ا الطبيعية الإ

تغيري ال�شلوك الب�شيط له ويبحث عن احللول 

للم�ش������اكل والتحولت الجتماعية والنف�شية 

خالقية الناجمة ع������ن »اإعادة تنظيمه«،  والأ

م�شكلة تاأخري �شن الزواج. فهل يدرك العلماء 

أو تاأخر �شن الزواج؟  تاأثري احلد من الن�ش������ل ا

هناك ح������الت �رصيحة ومبا�������رصة تدل على 

أثر �ش������لبي ويت������م حتجيم هذا اخلطر  وجود ا

)اخللل( وتقدمي عالجات مبا�رصة ب�ش������يطة 

أو بيئات بعدم القدرة على  أ�ش������خا�ص ا واتهام ا

التطور، يف حني احلقيقة اأن اجلميع يعانون، 

ه������ل اأدرك العلماء حجم املعاناة اجل�ش������دي 

والفك������ري والروحي عند املراهقني لاللتزام 

ل�ش������اعته ونظامه  بالتنظيم القانوين خالفاً 

الداخلي البيولوجي، والذي �ش������ار له �شفة 

القيم ال�ش������امية، القانون ال������ذي مينع اإقامة 

اأي ن������وع من العالقات اجلن�ش������ية دون زواج 

عل������ى الرغم من الدخ������ول يف مرحلة البلوغ 

اجلن�ش������ي، وما طبيعة تداخل هذه املكونات 

املتاأملة وما تاأثرياتها على الدماغ وعلى بقية 

ع�شاء؟  الأ

وه������ل اأدرك العلم������اء اأهمية ا�ش������تمرار 

احلمل والولدة للزوجني حتى يوافقوا على 

اإقرار نظام احلد من الن�شل؟، عندما ينجب 

الزوج������ان ما ي�ش������مح به القان������ون )والواقع 

احلديث(، طفالن اأو ثالثة خالل ال�ش������نوات 

وىل للزواج، ف������رتة طبيعية يتم فيها اإفراز  الأ

أراد لها موجدها،  الهرمونات وا�شتثمارها كما ا

بع������د هذه الفرتة الطبيعي������ة يتدخل التنظيم 

ن�ش������اين ال�ش������نعي ويبقى الزمن مفتوحاً  الإ

أم������ام الهرمونات  أو ثالث������ني عاماً ا ع�رصي������ن ا

¥µ
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اجلن�شية وغريها والتي تفقد توازنها ب�شبب 

فقد الغاية منها وفقد املنظم الطبيعي الذي 

كان يوازنها وهو احلمل والولدة )وما ينجم 

عنهما من م������واد تزيل التل������وث الناجم عن 

الهرمونات وخملفاتها(. 

ن�ش������ان  هل ي������درك املنظمون من هو الإ

كرث التزاما  كرث تاأملاً وتاأثراً �ش������لبياً؟ اإنه الأ الأ

ك������رث خروجا  بال�رصيح������ة احلالي������ة وه������و الأ

ن�ش������ان.  عن الطبيعة الب�ش������يطة الغريزية لالإ

واأمامن������ا التج������ارب الغربي������ة وال�رصقية: ها 

هو املجتمع يعود لتقبل العالقات اجلن�ش������ية 

عند املراهقني ولكن �ش������من �رصوط الوقاية 

ال�شحية، وطبعا هذه العودة كلفت املجتمعات 

�شنوات من الن�شقاق على املعتقدات الدينية 

خالقي������ة، وما يعني ذلك من اآلم التمزق  والأ

كمخا�ص لولدة جديدة لقوانني جديدة هي 

�شل قانون الطبيعة )قانون الغاب(. بالأ

اإن خمالفة القانون الطبيعي عملية �شاقة 

ن�ش������اين  ل ندرك تاأثريها، فر�ش������ها التغري الإ

)التط������ور( العلمي التكنولوجي والفل�ش������في 

والجتماعي والقت�ش������ادي.. ينظر البع�ص 

ن�ش������ان نحو  أنها طريق الإ لهذه العملية على ا

أنه  �شمى )على الرغم من ا ن�شانية الأ غايته الإ

مل يحددها بعد(.. ولكن ل اأعتقد ذلك.. 

ل ول اأعتقد اأن ال�رصائع ال�شماوية اأرادت 

ذلك، اإن ال�رصائع ال�شماوية، ح�شب اعتقادي، 

�������رصاف والتطرف عند  اأرادت احل������د من الإ

نهم بذلك خالف������وا الطبيعة التي  �رصار لأ الأ

خلقه������ا ومنحه������ا اهلل، ولكن م������ا يحدث اأن 

خر، لي�ص باخلري  ن�شان تطرف بالجتاه الآ الإ

ولك������ن بالتنظي������م والتقت������ري مل������ا خلقه اهلل 

ومنحه. 

�ش������حيح اأن التطور الفك������ري لن يحدث 

ن�ش������ان  دفع������ة واحدة بزراعة �رصيحة واأن الإ

يتعل������م وميار�ص بع�ص م������ا تعلمه ومع الزمن 

وا�ش������تمرار الدفع باجتاه الف�ش������ائل والقيم 

ال�ش������امية قد ي�ش������ل لغايت������ه. واحلقيقة اأن 

النا�ص معادن منها ما وّفرت له الظروف اأن 

يكون ذهبا ومنها ما قهرته الظروف ف�ش������ار 

مثل لبناء اجلمهورية  حديدا، واأن الطريقة الأ

الفا�ش������لة هي يف عزل املع������ادن اإىل طبقات 

فمن تعلم الأخالق ومار�شها وكان له ن�شيب 

من ال�رصيحة ال�شامية ظهرت عليه عالمات 

ن�شاين يجب  ال�ش������مو والتطور الأخالقي والإ

حمايت������ه وعزله عن املواق������ف التي حتدثنا 

عنها حتى ل يكون فري�شة للواقع وللتناق�ص 

فتنفجر اأخالقه وتدمره، يجب عزل الذهب 

عن غريه م������ن املعادن ولكن كيف �شي�ش������ري 
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أم   احلديد ذهبا وهل �ش������يبقى الذهب ذهباً ا

أننا يف هذا العامل  ميكن اأن ي�شري حديداً؟ مبا ا

الذي تتداخل فيه املع������ادن فاإن حظ النقاء 

للمعدن ذهباً اأو حديداً يكاد يكون معدوما، 

وكيف منيز املعادن اإذا كانت فل�شفتنا اأ�شال 

غري نقية؟ 

فليقم الفال�شفة اأولً بو�شع قيم حقيقية 

�شحيحة لتكون املقيا�ص واملعيار للمعادن. ثم 

اإذا كنا نبذل كل هذا اجلهد حلماية جمتمعنا 

القائم عل������ى معتقداتنا فال �ش������ري اأن تكون 

أينما  معتقداتن������ا ذهباً وندافع ع������ن الذهب ا

كان وبكل طاقتنا. 

فنح������ن ل ننتمي ل للم������كان ول للزمان 

ولكن للذهب.. اإنه عامل مواز افرتا�شي لي�ص 

يف الواقع.. 

اإنها م�ش������كلة حقيقي������ة اإن املنطق الذي 

ن�شانية هي  يقودنا للقول باأن هدف احلياة الإ

الجتماع على املنطق والذي ينعك�ص ف�شيلة 

ف������راد، هذا املنطق  على ت�رصفات جميع الأ

ذاته هو الذي يقودنا للقول باأن اأ�شل احلياة 

الطبيعية احلياة الغريزية حياة الغاب وبدون 

ا�ش������تخدام املنط������ق هي احلياة ال�ش������حيحة 

ك������رث منطقية .. اإنها م�ش������كلة حقيقية..  والأ

ن�ش������ان بالتطور.. والتي رمبا  �شببها رغبة الإ

تك������ون نتائجها لي�ص التط������ور ولكن التغري.. 

أو  وح�شب املنطق ذاته: نهايتها اأما النتهاء، ا

�شل الذي جهدت الب�رصية لتغيريه  العودة لالأ

لتكون اأف�شل.  

أنني من الدعاة للف�ش������يلة فكيف   ومبا ا

أناق�ص نف�شي؟.. اأعتقد اأن املفهوم املتعارف  ا

عليه للف�ش������يلة وبالطريقة التي يتم الدعوة 

له������ا لي�ص فقط قا�رصاً ولكن خاطئاً، وقانون 

الغاب اأقرب للف�ش������يلة احلقيقية مما نقوم 

به وندع������و له الي������وم..،.. وهن������ا اأمتنى اأن 

نتمكن من طرح اأمثله م������ن حياتنا كامللكّية، 

الوراث������ة، الزواج، الدميقراطية وبناء الدول، 

الهوي������ة والنتماء.. كلها موا�ش������يع تدل على 

اأن ما يحدث هو مرحله موؤقتة غري نا�شجة 

للمنطق والف�شيلة املتعارف عليها. 

واأود هن������ا اأن اأذكر مب������ا قاله جان جاك 

رو�شو )اأكاد اأجرتئ على القول اإن حال التفكري 

ه���ي ح���ال م�ش���ادة للطبيع���ة، واأن الرجل الذي 

يفكر اإمنا هو، حيوان مف�شد(.

¥µ



331 2010 �شـــــــــــــــباط     557 العــــــــــــــدد 

لعلَّ ق�ضية الرتجمة، من اأكرث املو�ض������وعات التي طرقها الكتاب، واأمعنوا 

يف درا�ضتها، �ضاأنها يف ذلك �ضاأن م�ضاألة القراءة. ولكن هذا ال يعني اأن نتوقف 

يراد اأفكار  بواب ينبغي اأن تكون م�رشعة دائماً الإ عن اخلو�ض يف غمارها، فاالأ

آراء جديدة حولها، وال�ضيما يف �ضوء اأهميتها املتزايدة. واإذا كنا ال ن�ضتطيع  وا

أ�ضا�ض تطور  �ضيلة التي ت�ض������كل مفتاح تقدمنا، وا التقليل من �ض������اأن ثقافتنا االأ

حياتنا، ب�ض������تى مناحيها، فاإن من اجلدير بنا اأن نويل الرتجمة ما هي اأهل له 

كاتب و�شحفي �شوري

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁
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من تقدير. وعلينا �أال نن�سى ما قدمته لنا يف 

أيام ع�سورنا �لز�هية يف غابر �لزمان. �

 ونحن �ليوم نحتاج �إليها حاجة �لظماآن 

�إىل �ملاء يف �ل�س������حر�ء �لقاحل������ة. وعلينا �أن 

نفعل كل ما يف و�سعنا كي نرت�سف من مناهلها 

�لرثة ونعب م������ن ينابيعها �لغزيرة. �إنها بحق 

عمل ثقايف ولغوي كبري ي�س������اعد على �إقامة 

ج�سور �لتو��سل بني �حل�سار�ت، ويوفر فر�ص 

ف������كار، و�لتمازج بني �لعلوم،  �لتز�وج بني �الأ

فالثقافات، كالب�رش، ال ي�س������عها �أن تتقوقع يف 

�ل�رش�نق وتعي�ص معزولة عن بع�س������ها بع�ساً، 

وهي حتتاج �إىل �لتحاور و�لتفاعل. وهذ� ال 

يتاأتى، ب�سورة رئي�سة، �إال بالرتجمة. ويذهب 

بع�سهم �إىل �أن درجة �هتمام بلد ما بالرتجمة 

آة تعك�ص مدى تقدم������ه وموؤ�رش يدل  هي م������ر�

عل������ى حجم تطوره ورقيه. وما نود �أن نوؤكده 

قل تقدم������اً، حتتاج �إىل 
هن������ا، �أن �ل������دول �الأ

عظم تقدماً،  �لنقل ع������ن ثقافات �ل������دول �الأ

خ������رية �إىل �لنقل عن 
أك������رث من حاجة تلك �الأ �

ثقافاتها. ومعنى ذلك �أن على �لدول �لعربية 

أر�دت �أن تلح������ق  بو�س������فها دوالً نامي������ة، �إذ� �

بركب �لزمن وت�س������اير تطور �لعلم �حلديث، 

�أن تتو�س������ع يف ترجمة علوم �لدول �ملتقدمة 

وثقافاتها.. مع تاأكيد خا�ص على الرتجمات 

العلمية والتنموية. ولعلنا نذكر اإقبال الدول 

وروبية عل������ى النقل عن الع������رب، عندما  الأ

كان������وا يف اأوج جمدهم وازدهارهم، مما كان 

له الف�شل الكبري واليد الطوىل يف بزوغ �شم�ص 

وروبية. النه�شة الأ

واليوم بعد اأن دار عقرب ال�شاعة واكفهر 

ي������ة، وانتقل مركز  وجه الزم������ان، انقلبت الآ

ال�ش������دارة والريادة اإىل اأوروبة وغريها. فال 

وروبيني،  ب������د اإذن من اأن نفعل اليوم م������ع الأ

كما فعلوا معنا يف املا�شي، فننقل عنهم، كما 

نقلوا عنا. 

قرار باأننا  واإذا كان ل منا�������ص لنا من الإ

مدينون اإىل حد كبري يف ح�ش������ارتنا الغابرة 

اإىل الرتجمات العظيم������ة التي كان يقوم بها 

تراجمة كبار من اأمثال ابن الندمي ويوحنا ابن 

ما�شويه و�ش������هل بن هارون وحنني بن ا�شحق 

غريق  ويحيى ب������ن البطريق، وغريهم، عن الإ

خرى، فلي�ص اأمام العرب  وال�شعوب املتنورة الأ

اليوم كي ي�ش������تفيقوا م������ن غفوتهم، ويفتحوا 

عيونهم على نور احل�ش������ارة احلديثة، �شوى 

التو�ش������ع يف الرتجمة والغرتاف من مناهل 

العلوم البيولوجية والقت�شادية املتقدمة.
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اإىل  اإ�ش������افة  اأن للرتجم������ة،  نن�ش������ى  ول 

أدبياً هاماً،  فوائدها العلمية والفكرية، دوراً ا

دب يف الق������ّراء وتعمق  فهي تو�ش������ع تاأثري الأ

أنها تعد و�ش������يلة ممتازة  تفاعله������م معه. كما ا

لتطوير اللغة العربية ومتكينها من ا�شتيعاب 

امل�ش������طلحات والتعبريات العلمية احلديثة، 

وبالت������ايل مواكبة التقدم العلمي املت�ش������ارع. 

وهذا يقودنا اإىل م�شاألة حقوق املرتجم. فعلى 

الرغم من امل�ش������اق الكبرية الت������ي يكابدها، 

واملوؤهالت العالية التي يفرت�ص اأن يحوزها، 

فاإن امل������ردود املادي واملعن������وي الذي يجنيه 

من الرتجمة، هو ل�ش������وء احلظ، اأ�ش������األ مما 

أ�شباب، منها اأن  ي�شتحق. ولهذا الو�شع عدة ا

جر  اأجر الرتجمة حمكوم بامل�ش������توى العام لأ

العمل الفكري الكتابي الذي ما زال ينكم�ص 

ويرتاج������ع باملقارنة مع اأج������ر العمل اليدوي، 

ومنه������ا عدم القدرة على تقييم جهد املرتجم 

تقييماً �شليماً، فكثرياً ما يُنظر اإىل الرتجمة، 

أنها عمل اآيل روتين������ي. وهذه النظرة  عل������ى ا

أبعد ما تك������ون عن الواقع.  ال�ش������اذجة، هي ا

أي�ش������اً، عدم  خرى، ا �ش������باب الأ ونذكر من الأ

وجود احت������ادات عربية فعال������ة للمرتجمني، 

تناف������ح ع������ن حق������وق املرتج������م وتدافع عن 

�شا�شي  م�شاحله. وال�شيء املوؤكد، اأن العامل الأ

احلا�ش������م يف ازدهار الرتجمة، توفري احلافز 

املادي واملعنوي الكايف للمرتجم، حتى ي�شبح 

م�ش������تعداً للمخاطرة بركوب مركب الرتجمة 

املعاند، وامتطاء �شهوة جوادها اجلامح.

اإن املرتجمني يقومون بدور فكري عظيم، 

داب، بع�ش������ها من  فهم يقّرب������ون العلوم والآ

بع�ص، ويغزلون باأقالمهم خيوط التوا�ش������ل 

والتمازج ب������ني الثقافات، وما يفعله املرتجم، 

أو املهند�ص  ل يق������ل اأهمية عن عمل الطبيب ا

أو املحامي، اإن مل يفقه. ومن جهة ثانية، فاإن  ا

عملية الرتجمة جد مرهقة و�شائكة وت�شتلزم 

ق������دراً كبرياً من ال�ش������رب وال������داأب واملثابرة. 

فاإذا مل يح�ش������ل املرتجم على حقوق مماثلة، 

أو املهند�ص مثاًل،  ملا يح�ش������ل عليه الطبيب ا

فاإنه �ش������يزهد بالرتجمة وين�رصف عنها اإىل 

�شواها. ويكفي للتدليل على �شعوبة الرتجمة 

اأن ن�شري اإىل رواية )عولي�ص( للكاتب جيم�ص 

ديب طه حممود طه  جوي�ص، فقد ق�ش������ى الأ

خم�ش������ة ع�رص عاماً عجاف������اً يف ترجمة هذه 

الرواي������ة اإىل العربية، مع اأن حجمها ل يزيد 

على األفي �شفحة!

ول نن�ش������ى اأي�شاً م�شاألة ندرة الت�رصيعات 
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التي تنظم عم������ل الرتجمة وحتمي 

اأ�شحابها. فهناك م�شكالت  حقوق 

كثرية تتعلق بالرتجمة، كازدواجيتها 

أو تعددها، وتزوير الكتب املرتجمة،  ا

ذن بالرتجمة من  واحل�شول على الإ

�ش������لي، وانخفا�ص اأجر  املوؤل������ف الأ

الكلم������ة املرتجمة، وغ������ري ذلك من 

الق�ش������ايا التي حتت������اج اإىل تنظيم 

و�ش������بط، وقلما جند لها حلولً يف 

الن�شو�ص القانونية املتعلقة بالفكر 

والثقافة، فلي�شت هناك مثاًل، على 

كاملة  قوائ������م  القطري،  امل�ش������توى 

الكتب واملقالت املرتجمة،  باأ�شماء 

لال�ش������تئنا�ص بها عن������د ال�رصوع يف 

أو التعددية،  ترجمة عمل ما، منعاً لالزدواجية ا

كما ل يوجد على امل�شتوى القومي تعاون كاف 

قطار العربية يف تب������ادل املعلومات،  ب������ني الأ

أو ذاك. كما  ب�شاأن ما يرتجم يف هذا القطر ا

أننا اإذا افرت�شنا، مثاًل، اأن اأحد دعاة الرتجمة  ا

اأقدم على ترجمة كتاب ترجمة غثة وركيكة 

خطاء العلمية واللغوية، فاإننا ل  وحافلة بالأ

ن�ش������تطيع اأن جند قانون������اً فكرياً فعالً يردع 

مثل هذه املمار�ش������ات ويعاقبها، على الرغم 

من اأ�رصاره������ا الكبرية على القراء والثقافة. 

ول ريب اأن اإن�شاء احتادات قطرية للرتجمة، 

�ش������وف ي�ش������اعد اإىل حد كبري على �ش������بط 

عمليات الرتجمة وتنظيمها. ومن جهة ثانية، 

فاإن تنظيم عمل الرتجم������ة، مرتبط بتنظيم 

العمل الثقايف وال�شحفي بوجه عام. لذلك، 

فاإن �ش������دور ت�رصيعات جديدة عملية لتنظيم 

العمل الفكري وال�ش������حفي، وحماية حقوق 

التاأليف والرتجمة، اإ�ش������افة اإىل الت�رصيعات 

ال�ش������ابقة، �شوف ي�ش������هم بالطبع يف الق�شاء 
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على الفو�ش������ى والع�شوائية يف الرتجمة، ويف 

حماي������ة حقوق املرتجم������ني احلقيقيني وردع 

املتطفلني عليها.

وهن������ا ن�ش������ل اإىل حمطة جدي������دة تتعلق 

ب�شالمة الرتجمة و�شحتها ودقتها، ول�شيما 

يف احلقل العلم������ي والطبي، فمن املعلوم اأن 

الرتجمة عملية �ش������عبة ومعقدة، وت�ش������تلزم 

من املرتجم توافر عدة مه������ارات وموؤهالت 

لغوي������ة وثقافية. ومهم������ا كان املرتجم بارعاً 

يف اخت�شا�ش������ه، ومالكاً نا�شية اللغة املرتجم 

عنها، ما�ش������كاً زمام اللغة املرتجم اإليها، فاإنه 

يظل دائماً معر�شاً لرتكاب اخلطاأ، اأو على 

ق������ل، الف�ش������ل يف الو�ش������ول اإىل الدقة يف  الأ

الرتجمة. واإذا كان هذا حال املرتجم املتمكن 

من فنه واملتمر�ص بعمله، فما بالك باملرتجم 

أو املتطفل؟! أو الدعي ا املبتدئ ا

اإن للرتجمة اخلاطئة التي ت�شوه احلقائق 

�شلي، اأخطاراً  وتبتعد عن مقا�شد املوؤلف الأ

كبرية وا�ش������حة على الق������راء، وعلى احلركة 

الفكرية العامة، فال بد من ترتيبات ل�شمان 

جودة الرتجمات املتداولة. وبالن�شبة للوزارات 

واملوؤ�ش�شات الر�شمية التي تُعنى بالن�رص، فاإنها 

حتر�������ص عادة على توف������ري املراجعة اللغوية 

والعلمي������ة لكل خمطوطة كت������اب. ونعتقد اأن 

ف�ش������ل ا�شرتاك جلنة كاملة تتاألف من  من الأ

مرتجم������ني ومراجعني، عند ترجمة كل عمل 

ن التداول والت�شاور واملناق�شة ب�شاأن  كبري، لأ

امل�شطلحات واملعاين الغام�شة حتقق نتائج 

اأف�ش������ل، عندما يكون هناك اأكرث من مرتجم 

ومراج������ع واحد، فاخلط������اأ يف الرتجمة، كما 

أ�شلفنا، ينطوي على عواقب ثقافية وفكرية  ا

كبرية.

ولن�ش������ق مث������الً تاريخي������اً معروف������اً على 

اأخطار �ش������وء الرتجم������ة: فقد ق������ام ثوما�ص 

نوجنت خالل الق������رن الثامن ع�رص، برتجمة 

كتاب )روح القوانني( ملونت�ش������يكيو. ويف اأحد 

الف�ش������ول حتدث املوؤلف عن عبودية الزنوج 

باأ�ش������لوب املدح ال�ش������اخر، اأي املدح الظاهر 

الذي يق�شد منه الذم.  ولكن املرتجم اأخطاأ، 

فرتجم امل�ش������مون احلريف، دون اأن ياأخذ يف 

احل�ش������بان، روح املعنى وفح������واه، فبدا وكاأن 

مونت�شيكيو يقف يف ال�شف املوؤيد للعبودية، 

ألد اأعدائها.  أنه يف احلقيقة يعد م������ن ا م������ع ا

ولنا اأن نت�شور مدى عواقب هذا اللتبا�ص، 

فقد ن�ش������ب خ������الف علني حاد ب������ني املوؤلف 

واملرتجم وحدثت زوبعة ثقافية عارمة تردد 
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�ش������داها حينذاك يف �ش������تى اأرجاء فرن�شا. 

أ الزوبع������ة ويربد اخل������الف، اإل بعد  ومل ته������دا

اأن قدم املرتجم اعت������ذاراً علنياً �رصيحاً اإىل 

املوؤلف، اعرتف فيه بخطئه غري املق�شود يف 

الرتجمة.

خرى، اأن ترجمة خاطئة  مثلة الأ ومن الأ

ح������دى الربقيات الع�ش������كرية ال�رصية خالل  لإ

أثناء اإحدى  احلرب العاملية الثانية اأدت، يف ا

الهدنات، اإىل اندلع معارك طاحنة ل لزوم 

له������ا، وكان ميكن تفاديها ل������و كانت الرتجمة 

أ�شكال  ن اإىل م�ش������األة ا
�ش������حيحة. وننتقل الآ

الرتجمة.

فهن������اك عدة ط������رق معروف������ة للرتجمة 

)كالرتجم������ة احلرفية( ورائده������ا يوحنا بن 

البطري������ق، و)الرتجم������ة اجُلملّي������ة( وميثلها 

حنني ابن ا�شحق، و)الرتجمة الكاملة للن�ص 

وال������روح( والتي دعا اإليه������ا اإبراهيم املازين، 

و)الرتجمة الت�رصفي������ة( ويلجاأ اإليها املرتجم 

يف احلالت التي يعجز فيها عن نقل الن�ص 

ب�شورة كاملة ودقيقة.

أن������واع الرتجم������ة، فمنه������ا العلمية  أم������ا ا ا

دبي������ة والفني������ة والرتبوي������ة والفل�ش������فية  والأ

والتاريخي������ة.. اإلخ. كم������ا اأن هناك الرتجمة 

دارية  الفكرية )كتب ومقالت(، والرتجمة الإ

)وثائق وم�ش������تندات ومعام������الت(. ويبدو اأن 

أن�ش������ب طريقة للرتجم������ة، اأن يختار املرتجم  ا

ل������كل ن�ص الطريق������ة التي تالئم������ه: فهناك 

ن�ش������و�ص اإح�ش������ائية، ل ت�ش������ح معه������ا اإل 

الرتجمة احلرفية، كلمة بكلمة. ويف الن�شو�ص 

ا�ش������تعمال  العلمي������ة والطبي������ة، ي�شتح�ش������ن 

الطريق������ة اجلملي������ة. وت�ش������لح )الرتجم������ة 

عمال  الكاملة للن�������ص والروح( يف ترجمة الأ

دبية. اأما الرتجمة الت�رصفية، فال يُن�شح  الأ

باللجوء اإليها، اإل عندما يكون هناك غمو�ص 

م�شتع�ص، واإبهام ل �شبيل اإىل ا�شتجالئه، اإما 

ب�شبب عدم و�شوح مرامي املوؤلف ومقا�شده 

أو لع������دم وج������ود مقاب������ل فني  احلقيقي������ة، ا

للم�شطلح يف اللغة املرتجم اإليها.

الرتجم������ة  ا�ش������تعمال  أي�ش������اً  ا وميك������ن 

دبية  الت�رصفي������ة، يف بع�������ص الن�ش������و�ص الأ

عندما يكون الق�ش������د اإي������راد تراكيب لغوية 

جميلة. وهنا يك������ون الت�رصف يف التعبري، ل 

فكار. فاملرتجم ي�شتطيع اأن يبدل  يف معنى الأ

لفاظ، ويت�شيد اجلمل اجلذابة،  ويغري يف الأ

حتى ي�ش������ل اإىل �ش������بك لغوي جميل �ش������من 

حدود املعاين التي ق�شدها املوؤلف.
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اإن اأهم ما يف الرتجمة، اأن ينقل املرتجم 

للقارئ م�شمون الن�ص دون خطاأ، وبطريقة 

جلية ومفهومة. قد يكون هناك ابتعاد طفيف 

�ش������لي، ولكن امله������م األ يوجد  عن املعنى الأ

خطاأ. وعلى الرغم م������ن اأن جمال الرتجمة 

ن الرتجمة اجلميلة  مرغوب فيه دون ريب، لأ

ت�ش������وق القارئ وجتذب������ه، اإل اأن الدقة تبقى 

اأهم من اجلم������ال. ولكن بع�������ص املرتجمني 

يف�ش������لون اأحياناً، اجلمال على الدقة، فهم 

عندما يجدون اأن ترجمة ن�ص ب�شورة دقيقة، 

ل ميكن اأن يتحقق اإل على ح�ش������اب ال�شبك 

اللغوي اجلميل، فاإنهم ي�شتبدلون بالعبارات 

الدقيقة غري اجلميل������ة، عبارات جميلة غري 

أنه������م عندما يعجزون عن اجلمع  أو ا دقيقة، ا

بني دقة الرتجمة وجمالها، ي�شحون بالدقة 

على ح�ش������اب اجلمال.. وهذا خطاأ ج�شيم، 

فعندما يك������ون هناك تعار�ص ب������ني جاذبية 

ف�شلية ينبغي اأن  الرتجمة و�ش������حتها، فاإن الأ

متنح لل�شحة دون اأدنى تردد. وعلينا اأن نقر 

أياً  باأنه، مهم������ا كان املرتجم �ش������ليعاً بفنه، وا

كانت الطريقة التي ي�ش������تعملها، و�شواء نقل 

أدبه  أ�شكال ا �ش������لي، وفقاً لتقاليد وا العمل الأ

أم اأدب املوؤلف، فاإن هناك ثالث  الكتابي هو، ا

حقائق هامة يجب األ تغيب عن اأذهاننا:

أنه لي�ص هناك عمل  1- على الرغم من ا

أو يقاوم لغة  ميكن اأن ي�شتع�ش������ي على النقل ا

الرتجمة، فاإن من ال�ش������عب ج������داً، اأن ينجح 

املرتجم يف اإجراء )ترجمة كاملة( مل�ش������مون 

عمل كب������ري وروحه، فامل�ش������األة هنا ن�ش������بية 

أو بعده  وكف������اءة املرتجم تقا�ص مب������دى قربه ا

ع������ن الرتجم������ة الكاملة، ل مب������ا اإذا كان قد 

أم مل ينجزها. اأجنز ترجمة كاملة ا

مكان تف�شيل طريقة ما يف  2- لي�ص بالإ

مر يعود  ن الأ الرتجمة على طريقة اأخرى، لأ

اإىل طبيعة الن�ص واإىل الختيار الذي يف�شله 

املرتجم.

3- اإن التخ�ش�������ص يف الرتجمة، ي�شاعد 

على دقتها.

وعل������ى الرغم من وجود ع������دد كبري من 

املرتجمني الذين يخو�ش������ون غمار الرتجمة 

أ�ش������كالها، ويغردون على كل فنن من  ب�ش������تى ا

أدبياً.. اإلخ، فاإن  أو ا أفنانها، �شواء كان علمياً ا ا

التخ�ش�������ص يبقى اأمراً �رصوري������اً، وهو اأحد 

ال�رصوط الهامة ل�ش������المة الرتجمة وجودتها 

ودقته������ا، فل������كل فرع م������ن ف������روع املعرفة، 

م�شطلحاته وتعبرياته الفنية، وكذلك ثقافته 

¥µ
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اخلا�ش������ة به، واملرتجم يجب اأن يكون مثقفاً 

يف حقل املعرف������ة الذي يرتجم عنه، ومطلعاً 

ن املهارة اللغوية وحدها  على م�شطلحاته، لأ

غ������ري كافية. وم������ن الوا�ش������ح اأن اأي مرتجم 

ي�شتحيل اأن يكون �شليعاً بجميع م�شطلحات 

لغة ما، ومتخ�ش�شاً يف �شتى ميادين املعرفة 

والثقافة. فال بد واحلال كذلك، من تخ�ش�شه 

أو اأكرث من فروع  يف ترجمة فرع واحد معني، ا

�ش������لي  املعرفة، وفقاً لتخ�ش�ش������ه الفكري الأ

دب، واملربي  ديب يرتجم الأ واهتماماته، فالأ

يرتجم الرتبية، واجلغرايف يرتجم اجلغرافية.. 

اإلخ. ومثل هذا التخ�ش�ص من �شاأنه اأن يزيد 

من كفاءة الرتجمة وم�شداقيتها. اأما عندما 

ي������وزع املرتجم عمله بني حقول متعددة، فاإن 

من الطبيعي اأن تاأتي ترجمته �ش������عيفة وغري 

م�ش������توفية ل�رصوط ال�شالمة يف احلقول التي 

ل يتقن املرتجم م�ش������طلحاتها، والبعيدة عن 

جمال تخ�ش�ش������اته وثقافته، ولعل من املفيد 

هنا اأن ن�شتذكر قول اجلاحظ:

)ل بد للرتجمان م������ن اأن يكون بيانه يف 

الرتجمة، يف وزن علمه، ومعرفته(.

ن هل ن�شتطيع اأن نعد الرتجمة عماًل  والآ

اإبداعياً؟

لق������د اختلف النقاد ح������ول ذلك، فمنهم 

م������ن ينزلون عم������ل املرتجم منزل������ة البتكار 

دبي  وي�شعونه يف كفة مت�شاوية مع العمل الأ

بداعي، ومنهم من يرون فيه اأقل من ذلك،  الإ

ول يعدونه اأكرث من جمرد نقل ون�شخ وتقليد.  

فاأي الفريقني على حق؟

اإن جمرد حقيق������ة اأن كثرياً من احتادات 

دب������اء والكت������اب، مثاًل، تقب������ل املرتجم يف  الأ

عداد اأع�شائها وت�شعه يف م�شاف الكاتب، 

لهي خري دليل على اأن امل�ش������اواة بني الكاتب 

واملرتجم لها ما يربرها.

دبية ال�شوفييتية:  وقد جاء يف املو�شوعة الأ

دبي،  بداع الأ أ�شكال الإ )اإن الرتجمة هي اأحد ا

ن العم������ل املكتوب يف لغ������ة، يُخلق فيها من  لأ

جديد يف لغة اأخرى(.

أينا اأن هناك عدة اعتبارات جتعل  ويف را

م������ن حق املرتج������م اأن ينال التك������رمي ويحتل 

منزلة املبدع:

1-  اإن املرتج������م ل ي�ش������تطيع اأن ينق������ل 

ن�شاً من لغة اإىل لغة اأخرى، بطريقة �شليمة 

و�ش������حيحة، اإل اإذا كان يتحلى اأ�شاًل باأهلية 
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الكتابة.. وبتعبري اآخر، فاإن لي�ص بو�ش������عه اأن 

�شا�ص كاتباً!،  يكون مرتجماً، اإل اإذا كان يف الأ

فامتالك نا�شية فن الكتابة، هو الذي ميّكن 

املرتجم من القدرة عل������ى التعبري اللغوي يف 

أثناء عملية الرتجمة. ا

2-  عندما ينقل املرتجم ن�ش������اً ما، فاإنه 

يف احلقيقة يخلقه خلقاً جديداً وي�شبغ عليه 

من روحه اخلا�شة.

3-  اإن املوؤهالت الكثرية التي ت�شتلزمها 

عملية الرتجمة، كمعرفة امل�شطلحات واإتقان 

اأكرث من لغة واإجادة فن التعبري اللغوي، لي�شت 

باأقل من املوؤهالت التي يحوزها الكاتب.

4-  اإنن������ا عندما نطلب م������ن املرتجم اأن 

يرتجم، فاإننا يف احلقيقة نطلب منه اأن يفهم 

جنبي ثم يكتب.. فمن حقه واحلال  الن�ص الأ

كذلك اأن يُعامل معاملة الكاتب.

واأخرياً، وبعد اأن ا�شتعر�شنا بع�ص ق�شايا 

الرتجمة يف الوطن العربي، واأو�ش������حنا مدى 

قطار العربية اإىل الرت�ش������اف من  حاج������ة الأ

علوم وثقافات الدول املتقدمة، اأ�ش������بح من 

الوا�شح، اأن من واجب امل�شوؤولني عن �شوؤون 

الفكر والثقافة العربية، اأن ي�شعوا الرتجمة 

يف قم������ة اهتماماتهم القومي������ة، واأن يعملوا 

على ت�شجيعها وتدعيمها، �شواء على امل�شتوى 

القطري اخلا�ص، بكل بلد عربي على حدة، 

اأو على امل�ش������توى القومي العربي العام. ومن 

الطبيعي اأن تتوىل اجلامعة العربية م�شوؤولية 

رئي�شة يف هذا املجال.

ونعتق������د اأن اخلط������وات الت������ي ميكن اأن 

تُتخذ لتطوير عم������ل الرتجمة يجب اأن تدور 

�شا�شية التالية: ربعة الأ حول املحاور الأ

1- اإعداد املرتجمني وتاأهيلهم وتدريبهم، 

بطريقة علمية منا�شبة.

2- من������ح املرتجم كامل حقوق������ه املادية 

واملعنوية، بال�ش������تناد اإىل تقييم مو�ش������وعي 

واقع������ي للجهود واملوؤهالت التي ي�ش������تلزمها 

عمله.

3- �ش������ن الت�رصيع������ات القانونية الفعالة، 

الناظمة لعمل الرتجمة.

4- التو�ش������ع يف اإن�ش������اء احتادات قطرية 

عامة للمرتجمني العرب.

وبعد، فاإن الطري������ق اإىل تكرمي الرتجمة 

واملرتجمني وا�ش������حة و�ش������الكة. ويبقى بعد 

ذلك، العزم والعمل.
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1- حنني بن اإ�شحق والع�شر الذهبي للرتجمة، تاأليف د. ماهر عبد القادر حممد.

2- درا�شات يف الرتجمة وامل�شطلح والتعريب، تاأليف �شحادة اخلوري.

3- درا�شات عن واقع الرتجمة يف الوطن العربي: من اإ�شدارات املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم.

4- كتاب )ق�شايا ومواقف اأدبية( للدكتور �شهيل اإدري�س.

5- كتاب )مرايا اأدبية( ل�شعد �شائب.

6-  كتاب )Researcher   Modern( جلاكز بارزن وهرني كرافت.

املراجـــــع:
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لعله مقدراً على العقول العربية اأن تنتمي اإىل عامل الن�س������يان واملجهول يف 

كادميية الغربية,  هذا الزمان الرديء, وتتهاوى على اأعتاب مراكز البحوث الأ

بداعي������ة, لنعود نحن اإىل  بع������د اأن تقدم لها جميع اإجنازاته������ا وابتكاراتها الإ

واقعن������ا املتاأزم دون اأن ندرك ثقتن������ا بتلك الطاقات املنتجبة, التي لو قدر لها 

ال�س������تمرار مب�رشوعها العلمي بيننا, و�سمن موؤ�س�س������اتنا العلمية والتعليمية, 

لكانت ال�س������ورة العربية املعا�رشة اأكرث اإ�رشاقاً وو�سوحاً, ن�ستطيع من خاللها 

باحث وكاتب فل�شطيني

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁

ò

العامل املنا�صل م�صطفى م�رشفة

اآين�صتاين العرب

❁
مهند معروف �صالح
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االنتماء اإىل املنظومة العاملية املتح�رضة, اإذا 

ن جمدداً,  �ص������ح عنها التعبري. وها نح������ن االآ

نروي ف�صاًل اآخر من ف�صول املاآ�صي الب�صعة 

التي تعر�ض لها علماوؤنا  

العرب على يد التاآمر الغربي ومفرزاته 

من ال�صهيونية العاملية, وذلك ل�صمان جمودنا 

العلم������ي, وبقائ������ه رهن ما يط������رح علينا من 

فتات التكنولوجي������ا العمالقة التي يحتكرها 

الغرب ب�صكل غري عادل اأو من�صف.

ففي ي������وم االثن������ن املواف������ق 15 يناير, 

وبطريق������ة بدائية للغاية, بو�ص������اطة ال�ص������م, 

قتل علي م�ص������طفى م�رضفة عن عمر يناهز 

52 عام������اً, وكان حدثاً عادي������اً جداً حتى اإن 

ال�ص������حف يف ذلك الوقت مل تتناول اخلرب اإال 

بب�صع كلمات مقت�صبة ويف زواياها العامتة, 

وم�صى اجلميع يف �ص������بيلهم, واإىل اأعمالهم 

أو رد فعل يعترب. دون اأي اهتمام يذكر, ا

فم������ن هو ه������ذا الرجل الذي ا�ص������تهدف 

ب�ص������مت؟, اإنه علي م�صطفى م�رضفة امللقب 

باآين�ص������تاين العرب, العامل العربي الذي ترك 

ب�صمات وا�صحة يف احلياة العلمية العاملية, 

أي�ص������اً اأن يرتك ب�ص������ماته يف احلياة  وحاول ا

ال�صيا�صية امل�رضية.

ولد الدكت������ور علي م�رصفة يف دمياط يف 

22 �ش������فر 1316 املواف������ق 11 متوز 1898، 

والده هو ال�ش������يد م�ش������طفى عطية م�رصفة 

مام جمال  من م�شايخ الدين، ومن مدر�شة الإ

فغاين وال�ش������يخ حمم������د عبده، فتح  الدين الأ

م�رصف������ة عينيه فوج������د داره من������زلً كرمًيا، 

يُعرف عنه العلم، يجتمع فيه النا�ص ي�شاألون 

أم������ور دينهم، ويحتكم������ون اإىل والده يف  عن ا

ق�ش������اياهم اليومية، ورغم م�ش������اغل الوالد 

������ا على توفري جزء كبري  الكثرية، كان حري�شً

« العلوم 
ّ
كرب »علي من وقته يف تعلي������م ابنه الأ

املختلف������ة، فغر�������ص فيه منذ ال�ش������غر الدين 

واخلل������ق الكرمي، وحبب اإليه العلم والطالع 

يف �شتى املجالت املختلفة.

حف������ظ الق������راآن الك������رمي يف طفولت������ه، 

حاديث النبوية، حمافًظا  وال�ش������حيح من الأ

على �شالته مقيًما ل�ش������عائر دينه كما علمه 

وال������ده، وقد ظل������ت هذه املرجعي������ة الدينية 

مالزمة له طوال حياته، يو�شي اإخوته وجميع 

من حوله باملحافظة على ال�ش������الة و�شعائر 

الدين كلما �شنحت له الفر�شة، وقد بدا ذلك 

جليًّا يف خطاباته التي كان يبعثها اإىل اإخوته 

أثناء �ش������فره للخارج والتي طاملا  واأ�شدقائه ا
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�ش������الم..  ختمها مبقولة: اعمل واإخوانك لالإ

هلل. وقد عا�ص مالزًما له يف جيبه م�شحف 

بويه  �شغري رافقه يف ال�شفر واحل�رص. كان لأ

الي�������رص املادي واجل������اه الجتماعي..فن�ش������اأ 

»علي« على ال�ش������عور املرهف باجلمال الذي 

مل يفقده حبه للخري.. وم�ش������ادقة ال�ش������عفاء 

وامل�شاكني.

يف عام 1907 ح�شل »علي« على ال�شهادة 

ول على القطر.. البتدائية، وكان ترتيبه الأ

م������ع اأن والده تويف قبل امتح������ان البتدائية 

ب�شهر تارًكا عليًّا الذي مل يتجاوز الثني ع�رص 

�رصته املكونة م������ن اأمه واإخوته  ������ا لأ ربيًعا ربًّ

ربعة، ولعلَّ هذا هو ال�رص فيما يُعرف عن  الأ

�شخ�شية الدكتور »علي م�رصفة« باجللد.

انتقل م�رصفة واإخوت������ه اإىل حي عابدين 

بالقاه������رة، ثم التحق باملدر�ش������ة العبا�ش������ية 

�ش������كندرية وكان مثالً للتفوق  الثانوية يف الإ

فتم حتويله اإىل القاهرة مبدر�ش������ة ال�شعدية 

عجاب م������ن اجلميع حتى  الثانوي������ة. نال الإ

مدر�������ص اللغ������ة العربي������ة مل يك������ن يناديه اإل 

واإعجاب������اً، وح������ني متَّ  )بال�ش������يد( تقدي������راً 

اإعالن نتيجة البكالوريا �ش������نة 1914م، كان 

»علي م�ش������طفى م�رصف������ة« الثاين على طلبة 

القط������ر امل�������رصي الذين اجت������ازوا امتحانها 

بنجاح، توفيت والدته قبل اأن يوؤدي امتحان 

)1(
البكالوريا ب�شهرين.

�ضتاذية  م�ضواره اإىل االأ

يف عام 1914 التحق الدكتور علي م�رصفة 

مبدر�شة املعلمني العليا، التي اختارها ح�شب 

رغبته رغم جمموعه الع������ايل يف البكالوريا، 

ول  ويف ع������ام 1917 اخت������ري لبعث������ة علمية لأ

مرة اإىل اإجنلرتا بع������د تخرجه..فقرر »علي« 

ال�ش������فر بعدما اطم������اأن على اإخوت������ه بزواج 

أ�شقائه باملدار�ص الداخلية،  �شقيقته والتحاق ا

التح������ق بعده������ا »عل������ي« بكلي������ة نوتنجهام 

)Nottingham( ثم بكلية »امللك« بلندن، 

حيث ح�ش������ل منها على بكالوريو�ص علوم مع 

مرتبة ال�رصف يف عام 1923. 

ثم ح�شل على �شهادة )Ph.D( دكتوراه 

الفل�ش������فة م������ن جامعة لن������دن يف اأق�رص مدة 

ت�ش������مح بها قوانني اجلامعة، رجع اإىل م�رص 

باأم������ر من الوزارة، وعني مدر�ًش������ا مبدر�ش������ة 

أن������ه ويف اأول فر�ش������ة  املعلم������ني العلي������ا، اإل ا

�شنحت له، �ش������افر ثانية اإىل اجنلرتا وح�شل 

عل������ى درجة دكتوراه العل������وم )D.Sc( فكان 

بذلك اأول م�رصي يح�شل عليها.
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يف ع������ام 1925رجع اإىل م�رص، 

أ�ش������تاًذا للريا�شة التطبيقية  وعني ا

بكلية العلوم بجامعة القاهرة، ثم 

أ�شتاذ« يف عام 1926  ُمنح درجة »ا

اجلامعة  قان������ون  اعرتا�������ص  رغم 

على من������ح اللقب ملن هو اأدنى من 

الثالثني.

»علي« عميًدا  الدكتور  اعتمد 

للكلي������ة يف ع������ام 1936 وانتخ������ب 

أربع مرات متتاليات، كما  للعمادة ا

انتخب يف دي�ش������مرب 1945 وكياًل 

)2(
للجامعة.

نبذة عن حياته العلمية

»علي  الدكتور  أبح������اث  ا بداأت 

م�رصفة« تاأخذ مكانها يف الدوريات 

العلمية وعمره مل يتجاوز اخلام�شة 

والع�رصين عاًم������ا، يف اجلامعة امللكية بلندن 

)King's College(، ن�رص له اأول خم�ش������ة 

اأبحاث حول النظري������ة الكمية التي نال من 

اأجلها درج������ت )Ph.D( دكتوراه الفل�ش������فة 

أبح������اث  و)Ds.c( دكت������وراه العل������وم، دارت ا

الدكت������ور م�رصفة ح������ول تطبيق������ه ال�رصوط 

الكمية ب�ش������ورة معدلة ت�شمح باإيجاد تف�شري 

)3(
لظاهرتي )�شتارك وزميان(. 

كان د. م�ش������طفى م�رصف������ة اأول م�رصي 

هم من  ي�شارك يف اأبحاث الف�ش������اء، بل والأ

آين�شتاين،  ذلك كان اأحد تالميذ العامل األربت ا

واأحد اأهم م�ش������اعديه يف الو�ش������ول للنظرية 

الن�ش������بية، لذلك اأطلق على د. م�رصفة لقب 

آين�شتاين العرب« كذلك كان الدكتور م�رصفة  »ا

اأول من قام ببحوث علمية حول اإيجاد مقيا�ص 

للف������راغ، حيث كانت هند�ش������ة الفراغ املبنية 

أين�شتني« تتعر�ص فقط حلركة  على نظرية »ا
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اجل�ش������يم املتحرك يف جمال اجلاذبية، ولقد 

�شعاع  اأ�ش������اف نظريات جديدة يف تف�شري الإ

ال�ش������ادر من ال�شم�ص، اإل اأن نظرية الدكتور 

�ش������عاع وال�رصعة عدت من اأهم  م�رصفة يف الإ

نظرياته و�ش������بًبا يف �ش������هرته وعامليته حيث 

أثبت الدكت������ور م�رصفة اأن املادة اإ�ش������عاع يف  ا

اأ�ش������لها، وميكن اعتبارهما �ش������ورتني ل�شيء 

خر.. ولقد مهدت  واحد يتحول اإحداهما لالآ

ه������ذه النظرية الع������امل ليحول امل������واد الذرية 

اإىل اإ�ش������عاعات، لذل������ك كان الدكتور »علي« 

اأحد القالئل الذي������ن عرفوا �رص تفتت الذرة 

واأحد العلماء الذين حاربوا ا�ش������تخدامها يف 

احلرب.. بل كان اأول من اأ�شاف فكرة جديدة 

يدروجني ميكن اأن ت�شنع منه مثل  وهي اأن الأ

أنه مل يكن يتمنى اأن ت�ش������نع  هذه القنبلة..اإل ا

يدروجيني������ة، وهذا ما حدث بعد  القنبلة الأ

وفاته ب�شنوات، يف الوليات املتحدة ورو�شيا 

)4(
)الحتاد ال�شوفييتي �شابقا(. 

أبح������اث الدكتور »عل������ي م�رصفة«  تق������در ا

�ش������عاع،  املتميزة يف نظريات الكم، الذرة والإ

امليكاني������كا والديناميكا بنحو خم�ش������ة ع�رص 

بحًثا.. وقد بلغت م�ش������ودات اأبحاثه العلمية 

قب������ل وفاته اإىل حوايل مئتني.. ولعلَّ الدكتور 

كان ين������وي جمعها ليح�ش������ل بها على جائزة 

)5(
نوبل يف العلوم الريا�شية. 

العلم واحلياة يف روؤية الدكتور م�ضطفى

»خري للكلية اأن تخرج عاملًا واحًدا كاماًل.. 

 ،
)6(

أن�ش������اف علماء« م������ن اأن تخ������رج كثريين ا

هك������ذا كان يوؤم������ن الدكتور م�رصف������ة، وكان 

كفاحه املتوا�ش������ل من اأجل خلق روح علمية 

ذاعية  خرية، يقول يف �شل�ش������لة حما�رصاته الإ

)اأحادي������ث العلماء(: »ه������ذه العقلية العلمية 

تعوزن������ا اليوم يف معاجلة كث������ري من اأمورنا«، 

ا تكمن ال�ش������عوبة يف اكت�شابها والدرج  واإمنَّ

عليه������ا.. فالعقلي������ة العلمية تتميز ب�ش������يئني 

أ�شا�شيني: »اخلربة املبا�رصة، والتفكري املنطقي  ا

، ولقد ن������ادى باأفكاره هذه يف 
)7( 

ال�ش������حيح«

ذاعة،  كث������ري من مقالته وحما�رصات������ه يف  الإ

مثل: كيف يحل العامل م�شكلة الفقر؟ - العلم 

والأخالق - العلم واملال - العلم والقت�شاد 

)8(
- العلم والجتماع.. وغريها. 

 ومل ين�������ص اأن العامل ل بد واأن يتفاعل مع 

جمتمع������ه ول يك������ون منعزلً عنه������م ولينظر 

اإليهم من برج عاجي .. فقد �شارك الدكتور 

علي يف م�ش������اريع م�رصية عديدة ت�ش������جيًعا 

لل�ش������ناعات الوطنية.. كما �شارك يف اإن�شاء 
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جماع������ة الطفولة امل�رصدة.. كان اأول من لقن 

م������ن حوله درو�ًش������ا يف اآداب احلديث واإدارة 

اجلل�ش������ات، كان ينادي دائًما اأن على العلماء 

تب�ش������يط كل جديد للمواط������ن العادي حتى 

يك������ون على اإحاط������ة كاملة مب������ا يحدث من 

تطور علمي.. يوجه كالمه اإىل العلماء قائاًل: 

أنهم ل  مور التي توؤخذ على العلماء ا »ومن الأ

أنهم يتوخون  يح�ش������نون �شناعة الكالم، ذلك ا

عادة الدقة يف التعبري ويف�شلون اأن يبتعدوا 

عن طرائق البديع والبيان، اإل اأن العلوم اإذا 

فهمت على حقيقتها لي�شت يف حاجة اإىل ثوب 

من زخرف القول ليك�ش������بها رونًقا، فالعلوم 

لها �شحرها، وق�شة العلم ق�شة رائعة تاأخذ 

نها ق�شة واقعية حوادثها  مبجامع القلوب، لأ

)9(
لي�شت من ن�شج اخليال«.

فب�شط الدكتور م�رصفة كتًبا عديدة منها: 

النظرية الن�ش������بية - الذرة والقنابل - نحن 

والعلم - العلم واحلياة.

�ش������عاع  واهتم خا�ش������ة مبجال الذرة والإ

وكان يقول: »اإن احلكومة التي تهمل درا�شة 

)10(
الذرة اإمنا تهمل الدفاع عن وطنها«. 

الثقافة براأي م�رصفة

ثقافتن������ا يف نظ������ر الدكت������ور م�رصفة هي 

�ش������لية التي ل بد اأن نقف عندها  الثقافة الأ

أنه ل يزدهر حا�رص اأمة تهمل  طوياًل، ويرى ا

أنه ل بد من الوقوف عند  درا�شة ما�شيها، وا

�ش������الم والعرب، ونكون اأدرى النا�ص  نوابغ الإ

بها.. ف�شاهم بذلك يف اإحياء الكتب القدمية 

واإظهاره������ا للق������ارئ العرب������ي، مث������ل: كتاب 

اخلوارزم������ي يف اجل������رب والفارابي يف الطب 

واحل�ش������ن بن الهيثم يف الريا�شة.. وغريها، 

�ش������تاذية  وكان الدكت������ور م�رصفة ينظر اإىل الأ

أنها ل تقت�رص على العلم فقط،، واإمنا  على ا

�شتاذ يجب  توجب الت�شال باحلياة.. واأن الأ

أثر فعال يف توجيه الراأي العام  اأن يك������ون ذا ا

حداث الك������ربى التي متر بالبالد، واأن  يف الأ

يحاف������ظ على حرية ال������راأي عند املواطنني، 

واآمن الدكتور م�رصف������ة باأن »العلم يف خدمة 

ن�ش������ان دائًما واأن خري و�شيلة لتقاء العدو  الإ

اأن تك������ون قادًرا عل������ى رده مبثل������ه فاملقدرة 

العلمية والفنية قد �شارتا كل �شيء.. ولو اأن 

ملان تو�ش������لوا اإىل �شنع القنبلة الذرية قبل  الأ

احللفاء لتغريت نتيج������ة احلرب، وهو تنوير 

م������ة يعتمد علي������ه املواطن املدين  علم������ي لالأ

)11(
واحلربي مًعا«.
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اإ�ضهاماته

- م�رصف������ة جامعيًّا: متتع������ت كلية العلوم 

يف ع�رصه ب�ش������هرة عاملية وا�شعة، حيث عني 

عناية تامة بالبحث العلمي واإمكاناته، فوفر 

متام  كل الفر�ص املتاحة للباحثني ال�شباب لإ

بحوثهم، وو�ش������ل به الهتمام اإىل مرا�ش������لة 

اأع�شاء البعثات اخلارجية. 

ول مرة بدخ������ول الطلبة العرب  �ش������مح لأ

الكلية، حي������ث كان يرى اأن: »القيود القومية 

والفوا�ش������ل اجلن�ش������ية م������ا ه������ي اإل حبال 

ال�ش������يطان يبث بها العداوة والبغ�ش������اء بني 

جنليزية  أن�شاأ ق�شًما للغة الإ القلوب املتاآلفة«، ا

والرتجم������ة بالكلية.. كما حول الدرا�ش������ة يف 

الريا�ش������ة البحثية اإىل اللغة العربية، و�شنف 

قامو�ًش������ا ملف������ردات الكلم������ات العلمي������ة من 

جنليزية اإىل العربية. الإ

يق������ول املوؤرخ������ون: اإن الدكت������ور م�رصفة 

أر�ش������ى قواعد جامعية راقية.. حافظ فيها  ا

على ا�ش������تقاللها واأعطى للدر�ص ح�ش������انته 

ألغى ال�شتثناءات بكل �شورها، وكان يقول:  وا

أ تكافوؤ الفر�ص هو املقيا�ص الدقيق  »اإن مبدا

الذي يرت�شيه �شمريي«، و�شارك يف تاأ�شي�ص 

احت������اد اجلامعة فعمل على اإر�ش������اء تقاليده 

وتن�شيطه وظل ع�شوا بارزاً يف هذا الحتاد 

اإىل اأن اختري وكيال لالحتاد ثم توىل الرئا�شة 

فجعل د/ م�رصفة من الحتاد برملانا ي�ش������م 

�شاتذة والطالب و�رصب لهم  ال�ش������فوة من الأ

املثل يف طريقة عر�ص امل�رصوعات ومناق�شتها 

دلء  فكان يعطي موؤيدي الراأي الفر�ش������ة لالإ

باآرائهم ثم يعطي املعار�شة حقها ثم ي�شتخل�ص 

�شوات لل�شالح العام. الأ

أدبًي������ا: كان م�رصف������ة حافًظا  - م�رصف������ة ا

ا بقواعد اللغة العربية.. ع�شًوا  لل�شعر.. ملمًّ

باملجم������ع امل�������رصي للثقافة العلمي������ة باللغة 

العربية، حيث ترجم مباحث كثرية اإىل اللغة 

العربية، ويحر�ص على ح�ش������ور املناق�ش������ات 

واملوؤمترات واملناظرات، وله مناظرة �شهرية 

أنفع  أيهما ا م������ع د/ طه ح�ش������ني ح������ول: »ا

أم العل������وم«، ون�رص للدكتور  داب ا للمجتمع الآ

م�رصفة ما يق������رب من ثالثني مق������الً منها: 

�شياحة يف ف�شاء العاملني- العلم وال�شوفية- 

اللغ������ة العربي������ة كاأداة علمي������ة - ا�ش������طدام 

ن�شان يف الكون. ح�شارتني- مقام الإ

������ا: �ش������ارك الدكتور  - م�رصف������ة اجتماعيًّ

علي يف م�ش������اريع م�رصية عديدة ت�ش������جيًعا 

لل�ش������ناعات الوطنية.. كما �شارك يف اإن�شاء 

¥µ
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جماع������ة الطفولة امل�رصدة.. كان اأول من لقن 

م������ن حوله درو�ًش������ا يف اآداب احلديث واإدارة 

اجلل�شات.

- م�رصفة مو�شيقيًّا: كان الدكتور م�رصفة 

عازًف������ا بارًعا على الكم������ان والبيانو مغرًما 

مبو�ش������يقى جلربت و�ش������لفن، األف اجلمعية 

امل�رصية لهواة املو�شيقى يف �شنة 1945، وكان 

من اأغرا�ش������ها العمل على تذليل ال�شعوبات 

التي حتول دون ا�ش������تخدام النغمات العربية 

يف التاألي������ف احلدي������ث، ك������ّون جلنة لرتجمة 

جنبي������ة« اإىل اللغ������ة العربية، 
وبرت������ات الأ »الأ

وكتب كتاًبا يف املو�شيقى امل�رصية تو�شل فيه 

خرى يف ال�ش������لم  اإىل اأن جمي������ع النغمات الأ

املو�شيقي غري ال�شيكا والعراق ميكن اإلغاوؤها 

 
)12(

أو ال�شتغناء عنها.  ا

م�رص التي يف خاطره

أك������د للحكومة عن  كان م�رصف������ة اأول من ا

وجود)اليورانيوم( يف ال�شحراء امل�رصية ولكن 

لي�������ص هذا هو كل م������ا كان يعنى د. م�رصفة، 

واإمن������ا كان يعد ال�ش������حراء امل�ش������در الثاين 

بع������د النيل لرثواتنا القومية فكان يت�ش������اءل: 

مت������ى نعنى بهذه ال������رثوة املعدنية املبعرثة يف 

أم �شنبقى على حالنا؟، في�شدق  �شحارينا؟، ا

قول ال�شاعر: 

كالعي�س يف البيداء يقتلها الظماأ

)�3( 
 واملاء فوق ظهورها حممول.

أم������ل عظيم ودعا  كان مل�رصف������ة يف النيل ا

اإىل اإن�ش������اء معه������د علمي جتريبي لدرا�ش������ة 

طبيع������ات الني������ل على اأن يزود ه������ذا املعهد 

ج������راء التجارب العلمية  باملعامل الالزمة لإ

والعملية، كما دعا اإىل ا�ش������تغالل م�ش������اقط 

النيل يف ا�شتخراج الطاقة الكهربية وي�شتحث 

احلكومة على ال�شري قدما يف م�رصوع كهربة 

)14(
أ�شوان.  خزان ا

ن������ادى بتكوين املجمع امل�������رصي للثقافة 

العلمية ليكون على غرار »اجلمعية الربيطانية 

لتقدم العل������وم« وكان د.م�رصف������ة واحداً من 

موؤ�ش�شي هذا املجمع و�شارك مبحا�رصاته يف 

أ�ش�ص  ول يف مار�ص 1930م، واأول من ا موؤمتره الأ

اجلمعية امل�رصية للعلوم الريا�شية والطبيعية 

يف ال�شابع من فرباير 1936م واختري ع�شواً 

يف املجم������ع العلمي امل�رصي وقام بتاأ�ش������ي�ص 

كادميية امل�رصي������ة للعلوم، واختري الدكتور  الأ

م�رصفة ع�ش������واً يف »املجمع العلمي امل�رصي« 

يف ال�شاد�ص من فرباير 1933م وكان اختياره 

)15(
ع�شواً يف �شعبة الفيزياء والريا�شة. 
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يف بلدي جيل يحتاج اإيل

�شل األربت  ملاين الأ  من قبل العامل الأ
َ
ُدعي

آين�ش������تني لال�ش������رتاك يف اإلقاء اأبحاث تتعلق  ا

بالذرة عام 1945 كاأ�ش������تاذ زائ������ر ملدة عام، 

ولكنه اعتذر بقول������ه: »يف بلدي جيل يحتاج 

اإيل«، لذل������ك ق������دم كل حيات������ه خلدمة هذا 

أبدا، وكافح يف �ش������بيل  اجليل الذي مل يخذله ا

اأن ميتلك املعرفة والعلم، ومل ي�شت�شلم جلميع 

 
)16(

العرو�ص املغرية التي قدمت له. 

حياته الن�ضالية:

كان م�رصفة تواقا اإىل التخل�ص من النظام 

الرجعي الذي كان قائما يف بلده والذي يرى 

ول لرتاجعه واإعاقة م�رصوعه  فيه ال�ش������بب الأ

أنه رف�ص الن�ش������مام اإىل اأي من  العلمي، اإل ا

حزاب التي كانت موجودة على ال�ش������احة  الأ

ال�شيا�ش������ية يف م�رص وظل طيلة حياته بعيدا 

عنه������ا رغ������م العرو�ص والرج������اءات املتكررة 

وال�شداقات املتينة مع زعمائها وكان يقول: 

»اإنني ل������ن اأبقى يف اأي ح������زب اأكرث من يوم 

أ�شكت عن خطاأ و�شيكون  واحد وذلك اأين لن ا

أراد  م�ش������ريي الطرد من اأول ي������وم«، ولكنه ا

اأن يك������ون ن�ش������اله ابتكارّياً مبدع������اً، لذلك 

كانت عين������ه على الطبقة املثقفة من العلماء 

والطالب، فقام بت�شكيل جماعة �شباب م�رص 

التي تهدف اإىل اإق�شاء احلكم امللكي واإقامة 

)17(
النظام اجلمهوري مكانه. 

وفاته الغام�ضة: 

اغتيل الدكتور »علي م�ش������طفى م�رصفة« 

عن عم������ر يناه������ز 52 عاًما.. ي������وم الثنني 

ول املوافق 15  ال�شابع والع�رصين من ربيع الأ

يناير 1950م، وباتت ظروف وفاة د. م�رصفة 

املفاجئة غام�شة للغاية وكانت كل الظروف 

أنه م������ات مقتولً اإما  املحيطة به ت�ش������ري اإىل ا

عل������ى يد مندوب عن امللك فاروق اأو على يد 

ال�ش������هيونية العاملية ولكل منهما �ش������ببه، قد 

يك������ون للنظام امللكي امل�رصي يف ذلك الوقت 

دور يف قتله خا�ش������ة اإذا علمنا اأن د.م�رصفة 

قام بت�ش������كيل جماعة حتت ا�ش������م »�ش������باب 

م�رص« كانت ت�ش������م عدداً كبرياً من املثقفني 

ق�ش������اء  والعلم������اء والطالب وكانت تهدف لإ

نظام ف������اروق امللكي واإعالن م�رص جمهورية 

عربي������ة م�ش������تقلة، وذاع اأمر ه������ذه اجلماعة 

ال�رصية وو�شلت اأخبارها اإىل الق�رص امللكي، 

مم������ا يعط������ي للق�������رص م������ربراً للتخل�ص من 

اأما ال�شهيونية العاملية فيكفي  د.م�شطفى، 

اأن نقول اإن نظرتهم للطالبة النابغة د. �شمرية 
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مو�ش������ى والتي قتلها املو�شاد، لن تختلف عن 

كرث نبوغاً د.م�شطفى  �ش������تاذها الأ نظرتهم لأ

م�رصف������ة، ولعبت ال�ش������هيونية لعبتها القذرة 

وهي الت�شفية اجل�شدية وكانت نظرة واحدة 

تعني التخل�ص منهما ومن اأمثالهما.

آين�ش������تاين قد نعاه عند  يذك������ر اأن األربت ا

موته قائال: »ل اأ�ش������دق اأن م�رصفة قد مات، 

أنه ما زال حياً بيننا من خالل اأبحاثه«، قال  ا

اأديب عب������د اهلل: لقد كان لظه������ور مواهب 

أث������ر يف كفاحنا  م�رصفة يف املج������ال العلمي ا

جنب������ي فقد عجل  القوم������ي �ش������د النفوذ الأ

رادة امل�رصية يف  ظه������ور مواهبه بتحري������ر الإ

جنبية وكان  جمال العل������وم من ال�ش������يطرة الأ

ال�شا�شة يف كل بلد يتعلمون من م�رصفة كيف 

يتم حتقيق النت�ش������ار ال�شخم يف كل جمال 

من جمالت احلياة. 

مريكية د/ م�رصفة  ذاع������ة الأ وقدمت الإ

أبرز �شبعة علماء يف العامل  أنه واحد من ا على ا

)18(
ممن يعرفون اأ�رصار الذرة. 
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�س������طورة، ول�س������وف تظل تلعب غالباً يف تقديري، دوراً رئي�ساً يف  لعبت الأ

دبي والفني، من م�رسح و�س������عر ورواية وق�س������ة وفنون  بداع الأ أنواع الإ �س������تى ا

�س������طورة تاأثري بالغ الت�س������اع وعميق املدى يف نفو�س املتلقني.  ت�س������كيلية. فللأ

اإنها نوع من الرمز، وللرمز دائماً فعل �س������حري يف نفو�س الب�رس، فهو ي�س������هم 

أ�س������ياء وقيم وذرائع وتربيرات يحتاجها املتلقي  يف تر�س������يخ العتقاد باأفكار وا

أو تدعيم  أو تاأكيد قناعة ا أو اإ�س������باع رغبة ا أو ت�س������ويغ �س������لوك ا مللء فراغ لديه، ا

كاتب وباحث و�شفري �شابق

العمل الفني: الفنان ر�شيد �شمه.

❁

ò

�سطورة احلاجة اإىل الأ

عالمي دبية والت�سليل الإ عمال الأ بني الأ

❁
د. خري الدين عبد الرحمن
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�س�طري ذ�ت عالقة �أكيدة ب�أحالم  فكرة. و�لأ

أي�س�ً ؟ وهذ� م�  �ملتلقي، ومل ل نقول ب�أوه�مه �

�س�طري حمكمة �ل�سي�غة  يجعل جت�وبه مع �لأ

عد�د كبري�ً. و�لإ

باء:  مواليد جمهولة الآ

�س������طورة، ومثله������� �مللحمة  مم� ميّيز �لأ

خرى  دب �لأ أنو�ع �لأ و�حلك�ية �ل�سعبية، عن �

كونه������� جمهولة �ملوؤلف. �إذ ل يعرف �أحد من 

أو تلك.  �س������طورة � �ل������ذي �بتكر ن������و�ة هذه �لأ

أ�س������طورة  نه م� من � �س������طورة لأ نقول نو�ة �لأ

�س������لية. �إن �إ�س�ف�ت 
قد �حتفظت ببنيته� �لأ

كثرية، وتعديالت متعددة، وتف�س������ري�ت �ستى، 

وعملي�������ت حتدي������ث متع�قب������ة ترت�كم فوق 

�س������طورة يف رحلته� على  �س������لية لالأ �لنو�ة �لأ

مطية �لتن�قل �ل�س������فوي جي������اًل يف �إثر جيل 

م�س������كلة نت�ج �أدب جم�عي. وهذ� م� يحدث 

أي�س�������ً ب�سورة �أكرث تركيز�ً عندم� يتم تدوين  �

�س������طورة، وهو تدوين يتكرر غ�لب�ً ب�سور  �لأ

أ�س�ليب خمتلفة، كلم� �نتقل �لن�ص  متف�وتة و�

من ع�رص �إىل ع�رص، �أو من جمتمع �إىل �آخر. 

أو �لتعديالت حتى يف  �س�ف�ت � وقد تتب�ين �لإ

نف�ص �جلي������ل، ونف�ص �ملجتمع، م� بني مدينة 

و�أخ������رى، ن�هيك ع������ن �نتق�له� من قطر �إىل 

�آخر. 

�ش������طورة ق�ش������ة �شعبية  بكلمة اأخرى، الأ

موؤلفوه������ا كرث وجمهولون. وه������ي تبني غالباً 

�شباب املكذوبة  �شباب احلقيقية وكذلك الأ الأ

أو تطّور موؤثر. وي�ش������هم تراكم  حلدث كب������ري ا

�ش������افات- يف عملي������ة يحكمه������ا قان������ون  الإ

ال�ش������طفاء الذي ميار�شه التقبل والتجاوب 

�ش������طورة  أ�شا�ش������اً – يف جعل الأ املجتمع������ي ا

تنط������وي على قدر كبري م������ن الغمو�ص الذي 

يكتنف املعاين العميق������ة الكامنة يف اأحداث 

�ش������طورة، ويف اأح�ش������ائها! وكثرياً ما يتيح  الأ

أو مل�شتغليها فتح  �شطورة ا الغمو�ص ملرّوجي الأ

جمالت متجددة خلداع املتلقني، اأو ل�شتيالد 

اآفاق غري م�شبوقة للتاأثري عليهم، اإ�شافة اإىل 

فاق.  اقتحام املطروق من تلك املجالت والآ

م������ن اخلف������ة اخل�ش������وع لنطب������اع باأن 

�ش������اطري جمرد اإفرازات �ش������طحية لبع�ص  الأ

�ش������اطري  جتارب العامة، فثمة مناذج كثرية لأ

ت�ش������افرت جهود م�ش������نية وخطط مربجمة 

وخربات علمية تت�ش������من عل������م النف�ص وعلم 

الجتم������اع والتاأريخ وعلوم اأخرى ل�ش������مان 

اإحكام حبكتها وم�شاعفة فعالية تاأثريها اإىل 

�شطورة بحكم كونها جزءاً  اأق�شى املتاح. فالأ

أو التقاليد ال�شفوية، اأي  من الرتاث ال�شفوي ا
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جمموعة العلوم والعنا�رص الثقافية ال�ش������عبية 

قوام وعلم الجتماع،  مثل الفولكلور وعلم الأ

ت�ش������كل مادة ا�شرتاتيجية، �شاأنها �شاأن الرتاث 

عموماً. على اأن ما يغلب يف الرتاث ال�شفوي 

�ش������طورة خا�ش������ًة – ه������و ال�������رصد  - ويف الأ

التاريخ������ي، واإن جرى تغليفه بغاللة دينية اأو 

أو �شحرية. ومع ذلك، فمن الطبيعي  خرافية ا

�ش������طورة وتغلفها �ش������كوك كثرية  اأن تواكب الأ

ح������ول مدى قيمتها العلمي������ة التاريخية، وما 

اإذا كان������ت تنقل وقائع تاريخية موؤكدة، حيث 

قوام  زم������ان والأ اأن اعتم������اد تناقله������ا عرب الأ

ن�شانية وحدها يفتح  مكنة على الذاكرة الإ والأ

الباب وا�ش������عاً لمتزاج جذورها التاريخية - 

أو املتخيلة – مع الكثري  �شواء منها احلقيقية ا

أو الوهم. وهنا مرتع  من اخلرافة اأو اخليال ا

أداة  ا �شطورة وا�شتخدامها  خ�شب لتوجيه الأ

لتحقيق مقا�ش������د معينة م������ن خالل توظيف 

أو  تاأثريه������ا الفت������اك لتغييب عق������ل املتلقي ا

تخديره، حيث »تطغى اخلرافة عندما يغيب 

العقل »كما كتب د. فوؤاد زكريا«.   

وهكذا كثرياً ما نالحظ البعد ال�شيا�شي 

�ش������طورة التي هي  متف������اوت الظه������ور يف الأ

أو لثقافة ما،  �ش������جل تاريخي حل�ش������ارة ما، ا

أو الثقافة  حيث ل �شبيل اإىل عزل احل�شارة ا

عن ال�شيا�شة. ويبدو هذا البعد مرتاوحاً يف 

أث������راً - ما بني طغيان  تفاعالت������ه - تاأثرياً وتا

�شارخ وكمون واجف. 

ولئن كان ال�ش������عر قد ارتاح كثرياً لالتكاء 

ودي�ش������ة  لياذة والأ �ش������طورة من������ذ الإ على الأ

و�ش������واهما، ورمبا قبل ذل������ك، بينما ارتبط 

�شاطري مع  ا�ش������تخدام الرواية والق�ش������ة لالأ

دبيني يف  ظه������ور وتطور هذين ال�ش������نفني الأ

أو ذاك وحاجتهما اإىل حتا�شي  هذا املجتمع ا

الت�ش������وير املبا�������رص للواق������ع عرب ا�ش������تخدام 

أقنع������ة تاريخي������ة اأو خيالية،  أو ا اإ�ش������قاطات ا

أك������رث بدوره من������ذ ازدهر  ف������اإن امل�������رصح قد ا

�ش������اطري واإحياءها  غريق توظيف الأ لدى الإ

وتقدمي �شخ�ش������ياتها بعد جتديدها واإعادة 

تركيبها على م�ش������توى البناء الدرامي، لتعرب 

لياذة  أنف�شها باحلوار. اإنَّ جلجام�ص والإ عن ا

أنتيغونا و�شيزيف واألف  ودي�شة واأوديب وا والأ

ليلة وليلة و�شم�شون ودليلة وروميو وجولييت 

أب������ا زيد الهاليل  ودون كيخوت وفاو�ش������ت وا

والزير �شامل وال�شكندر ذي القرنني وملحمة 

لياذة  أو الإ بيولي������ف وملحم������ة املهابهارات������ا، ا

أي�ش������اًً  الهندي������ة، وملحمة الرمايانا الهندية ا
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أ�ش������اطري  التي تختلف عن معظم ا

خرى باأن موؤلفها  ومالحم العامل الأ

واح������د ومع������روف، هو ال�ش������اعر 

وملحم������ة   ،Kalidas كاليدا�������ص 

رولن الفرن�ش������ية الت������ي تتح������دث 

مرباطور  عن اخليانة يف ع�رص الإ

�ش������ارملان )768-814( ثم الكارثة 

واأخ������رياً العق������اب اأو حك������م اهلل، 

جمرد من������اذج قليلة م������ن عناوين 

كث������رية تداولته������ا املجتمعات على 

مر ق������رون. راأى د. عجاج �ش������ليم 

يف هذا ال�ش������دد، متجاوزاً تعريف 

�شطورة مبدلولتها الجتماعية  الأ

والأخالقية والفل�ش������فية والثقافية 

أ�شا�شاً،  لينطلق من بعدها املعريف ا

أ�شا�شاً من )امليثا(. وهي  �شطورة انبثقت ا اأن »الأ

ق�ش������ة منحدرة من اجلماعة اأو من الفرد.. 

أو ت�شوير اأعلى  هي �ش������جل للثقافة واملعرفة ا

ن�شانية يف حلظاتها  لهذه الثقافة واملعرفة الإ

�ش������طورة  أو اليائ�ش������ة، وبالتايل فالأ امل�رصقة ا

واملالحم والرتاث هي ال�ش������كل الق�ش�ش������ي 

ن�ش������اين واإدراكه. من  النابع من ال�ش������عور الإ

الطبيع������ي اأن امل�رصح يتطلب درجة معينة من 

الن�شج الثقايف والجتماعي والفكري والفني، 

ن�ش������اق  وهذا يكون من خالل احلديث عن الأ

ال�ش������عرية وال�ش������عائرية كالدين وال�شحر وما 

أ�شاطري وخرافات ومالحم  يت�ش������ل بهما من ا

�شطورة يف  وما يرتبط باخليال.« )اأ�شداء الأ

امل�رصح، الرافد، ال�شارقة، العدد 39، مار�ص 

2009، �ص 113(. وهنا ي�شكل امل�رصح موئاًل 

�شطورة. اإن  رئي�ش������اً ومرتعاً هاماً لتجديد الأ

احل������وار الذي يدور بني �ش������خو�ص امل�رصحية 
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�ش������طورة يزي������ل الفارق  التي ت�ش������تح�رص الأ

ما ب������ني احلقيقة واخلي������ال والوهم، لتظهر 

مالمح الن�ش������اط امل�رصحي. وعموماً، �شحيح 

دب والفن هي  �شطورية يف الأ اأن »ال�شورة الأ

نتاج اخليال، لكنها لي�ش������ت جمرد وهم. فال 

�ش������طوري هو فكر خارق،  �ش������ك اأن الفكر الأ

وعندما ن�ش������تلهمه ن�ش������تلهم منه ال�ش������جاعة 

حباط الذي  والقوة الالزمة لتج������اوز عامل الإ

نعي�شه..«  )د. عجاج �شليم، امل�شدر ال�شابق، 

�ص 5(. 

�ضاطري: منوذج لت�ضنيف االأ

�ش������طورة متثل بالن�ش������بة  لئ������ن ظل������ت الأ

وائ������ل القدامى ق�ش������ة خارق������ة حقيقية،  لالأ

أو امليتو�ص  واأحياناً مقد�ش������ة، اإذ كانت امليتا ا

عن�رصاً رئي�شاً يف حياة اإن�شان تلك الع�شور، 

ديان يف الع�ش������ور الالحقة،  مثلم������ا باتت الأ

�ش������طورة قد تدرجت لحقاً يف معظم  فاإن الأ

املجتمع������ات لتمثل انعكا�ش������اً حلاجات دينية 

أو  أو تعليمي������ة ا أو اجتماعي������ة ا أو اأخالقي������ة ا ا

أ�ش������ار دار�ش������ون كرث.  ترفيهية، على نحو ما ا

�ش������اطري عموماً فيما  وقد �ش������اع ت�شنيف الأ

�شناف اخلم�شة التالية: يداين الأ

�شياء-  أ�شاطري عن اخللق واأ�شول الأ 1- ا

كق�شة اخللق البابلية وق�شة الطوفان اللتني 

جند انعكا�ش������اً لهم������ا يف �ش������فر التكوين يف 

�شياغات التوراة املتعددة.

له������ة والكائن������ات  أ�ش������اطري ع������ن الآ 2- ا

ال�ش������ماوية- كق�ش�ص مردوخ وبعل واأدوني�ص 

واملالئكة.

أ�شاطري عن تعديالت جرت يف الكون  3- ا

بعد التكوين.

جرام ال�شماوية،كال�شم�ص  أ�شاطري الأ ا  -4

ب������راج وعالقتها بقدر  والقم������ر والزهرة والأ

ن�شان. الإ

باء  بطال والآ أ�ش������اطري تدور حول الأ 5- ا

وائ������ل وماآثرهم مث������ل جلجام�ص و�رصجون  الأ

جداد.  كادي واقهات وعالقتها بتقدي�ص الأ الأ

)د. وديع ب�ش������ور، من امليثيولوجيا ال�شورية، 

ول 2008، �ص  املعرفة، العدد541، ت�رصين الأ

)95

�شاطري تاأريخاً،  ولئن راأى بع�ش������هم يف الأ

�ش������افات اخليالية والتعديالت  فاإن تراكم الإ

التح�ش������ينية عليها تباعاً على امتداد ع�شور 

تناقلها ي�ش������قط عنه������ا وع������ن مثيالتها من 

اأ�ش������ناف ال������رتاث ال�ش������فوي �ش������فة الوثائق 

التاريخية القابلة لالعتماد وال�ش������تناد، دون 
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اإ�شقاط دورها الهام يف توفري م�شدر رئي�ص 

لال�شتدلل التاريخي.  

ال�ض���فوي  ال���راث  اأ�ض���اطري  م���ن 

العربي:

و�شلت اإلينا مالحم �شعرية �شورية قدمية، 

اآخذين بالعتبار اأن �ش������ورية تعني هنا بالد 

ال�ش������ام بجنوبها الفل�شطيني، �شبقت املالحم 

غريقية بنحو األف عام. وهنا نذكر ب�شكل  الإ

أ�شعار  خا�ص ملحمة كرت واقهات الكنعانية وا

دب البابلي  بع������ل وعناة. كم������ا ترك  لن������ا الأ

أ�ش������طورة  اإيلي�ص، وا اإيتوما  ملحمتي اخلل������ق 

�ش������طورة البديعة التي  جلجام�������ص، ه������ذه الأ

ول ومن ثم الطوفان  تت�شمن ق�شة اخللق الأ

�شاطري املوغلة يف القدم،  أ�ش������هر الأ العظيم،  ا

والت������ي ا�ش������تطاعت اأن ت�ش������مد يف الذاكرة 

ن�شانية اإىل ع�رصنا. وتختلف جلجام�ص عن  الإ

أ�ش������اطري زمانها وما �شبقه وما تاله،  معظم ا

�شافة  التي ظلت �شفوية معر�شة للحذف والإ

أثناء تناقل الذاكرة ال�ش������عبية لها،  والتعديل ا

فجلجام�ص قد متَّ تدوينها وتعليقها يف ق�رص 

آ�شور بن بعل. ومع ذلك، فقد تعر�شت  امللك ا

عادة ال�شياغة مرات ومرات حتى اليوم يف  لإ

ن�شان اإىل  جت�شيد لتجدد الرغبة يف اإعادة الإ

آلهة وخملوقات  جذوره البدائية املتحدة مع ا

واقعية واأخرى خيالية، �شواء كانت حيوانات 

أو �شواها.  ا

أبرز م������ا يف تراثن������ا - اإىل جانب  وم������ن ا

�ش������اطري العديدة التي جمعتها )األف ليلة  الأ

وليل������ة( وانتقلت من بيئتها امل�رصقية اإىل عامل 

الب�رصي������ة الرحب، عابرة الق������ارات واللغات 

والثقافات، مثل رحالت ال�ش������ندباد البحري 

أ�ش������طورة جحا، ن�رص الدين حجة،  - هناك ا

�شطورة ال�ش������عبية التي جتمع ما بني  تلك الأ

احلكم������ة وال�ش������خرية يف �شخ�ش������ية مركبة 

أ�ش������اطري اأخرى مازال������ت الذاكرة  طريفة، وا

ال�شعبية تتناقلها من تراثنا العربي ال�شفوي، 

أ�ش������طورة  أب������و زيد الهاليل وا أ�ش������طورة ا مثل ا

أ�ش������طورة عن������رتة وعبلة  امليا�ش������ة واملقداد وا

أ�ش������طورة بناها الرواة  و�ش������رية الزير �ش������امل وا

مرية ذات الهمة،  حول ال�ش������رية احلقيقية لالأ

القائ������دة التي حتدت املكائد وقادت اجلي�ص 

فعاًل خلو�ص عدة حروب �شد الروم يف عهد 

أ�ش������اطري اأخرى  اخلليفة املاأمون. ناهيك عن ا

يف ال�ش������ودان وم�رص القدمية وبلدان �شمال 

اأفريقي������ا العربي������ة  واليمن و�ش������ائر مناطق 

اخلليج واجلزيرة العربية، تراوح انتقالها ما 
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أو اإقليمي،  ب������ني اإطار مناطقي، اأو قط������ري، ا

�ش������ارة اإىل  اأو عامل������ي. كذل������ك ل تفوتن������ا الإ

فريوز �ش������اه، الن�شخة العربية من ال�شاهنامة 

أبو القا�شم  الفار�ش������ية التي قام الفردو�شي )ا

من�شور بن ح�شن بن �رصفن�شاه( بتاأطريها يف 

الن�ش������ف الثاين من القرن الرابع الهجري،، 

أبيات عديدة على ن�ش������ها  والت������ي متَّ د�������ص ا

�شلي، كما قام �شعراء كرث لحقاً بتقليدها  الأ

حمتفظني بنف�ص العنوان.

وقد راأى د. نذي������ر العظمة  »اإن العربي 

خر وتراثه اكت�ش������ف  يف اإبح������اره يف ذات الآ

خري  تراثه وذاته. فالتغري������ب يف التحليل الأ

انتهى اإىل التاأ�شيل نقي�شه، والتاأ�شيل بدوره 

ا�ش������تدعى مزيداً م������ن التوغ������ل املعريف يف 

ن�شاين« )د. نذير العظمة، التغريب  املوروث الإ

والتاأ�شيل يف ال�شعر العربي احلديث، املنهل، 

عدد 530، 1996، �ص 249(.

بينما قال د. ميخائيل م�ش������عود يف كتابه 

�شالم«  �شاطري واملعتقدات العربية قبل الإ »الأ

)دار العل������م للماليني، بريوت، 1994، �ص 7( 

»اإننا ن������رى اأن العرب مل يكونوا اأهل خرافات 

أ�ش������اطري، واأن طبيعة حياته������م الرجراجة  وا

ميان كما ل  )جعلت طبعهم( ل يعلق عليه الإ

يعلق الزمن على حياتهم، فال تطور ول ترق: 

نه يف ت�ش������ابهه  اإنهم يحي������ون خارج اإطاره لأ

ورتابته كاأنه مبني على ال�شكون«. 

آخ������ر، منطلقني  آخ������رون مذهباً ا ذه������ب ا

�ش������اطري العربية اجلاهلية  من اعتبار اأن »الأ

م�ش������تقاة من العتقاد الديني، فهي منبثقة 

جرام  من خيال ت�ش������وري فالعربي يت�شور الأ

ال�شماوية اأ�شناماً ويجعل لكل �شنم ما ميكن 

أنه ل  أو اإىل القمر اإل ا اأن ين�شب اإىل ال�شم�ص ا

�ش������طورة بني العرب  يكاد يبتدع جديداً« )الأ

والفر�������ص والرتك، ال������دار الثقافي������ة للن�رص، 

القاهرة، 2000، �ص 35(.

اأ�ضاطري �ضهيونية قدمية ومعا�رصة 

�ضللت مئات ماليني النا�س:

يتوقف الّدار�ص اليقظ املتمعن مثاًل عند 

أ�ش������اطري عديدة ابتدعها ن�ش������طاء �شهاينة  ا

قدام������ى اأو معا�������رصون، اأو عّدلوا جوهرها 

واأعادوا �ش������ياغتها، باأخذهم وقائع حقيقية 

أو اأجزاء منها، ومن ثم اأ�شافوا اإليها  حمددة، ا

أكاذيب ق������د يبدو كذبها  أو ا مبالغ������ات هائلة ا

�شارخاً �شافراً عندما تعزل عن ذاك اجلزء 

احلقيق������ي م������ن الواقع الذي اأحلق������ت به اأو 

اأحل������ق بها. اأي اإن اإحكام ال�ش������ياغة وتوفري 
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ال�ش������يوع والتكرار والغواية يجعل  و�ش������ائط 

كذوب������ة بغاللة من واقع اأو حقيقة  تغطية الأ

أ�شلوباً م�ش������مون التاأثري على املتلقي. يعزز  ا

�شطورة املتكرر وتنويع ا�شتخدامها  ترديد الأ

�ش������ارة اإليه������ا  وتن�ش������يط ال�شرت�ش������ال يف الإ

وال�شت�ش������هاد بها ذلك التاأثري،في�شبح هائاًل 

حيان. وجارفاً يف بع�ص الأ

�شاطري التي طالها هذا اجلهد  من بني الأ

أ�شاطري تاريخية كانت  ال�شتغاليل ال�شهيوين ا

أ�شاطري  أو ا �ش������ل خرافة، ا نواة كل منها يف الأ

أ�شاطري  لنواة كل منها جذور اأو غاللة دينية، وا

حديث������ة نواتها واقعة تاريخية يتم العبث بها 

وتطويعها خلدمة الهدف املق�شود. 

�شاطري القدمية التي ا�شتغلت تعبرياً  من الأ

أ�ش������طورة �شعب اهلل  أ ا�شتغالل ا أ�ش������وا توراتياً ا

املختار واأر�ش������ه املوعودة. وقد ا�شتغلت هذه 

�شطورة مل�ش������لحة احلكومة الربيطانية يف  الأ

عهد جمهورية كرومويل و�شعيها اإىل عنا�رص 

قوة تخدم تناف�ش������ها مع قوى اأوروبية اأخرى 

آ�شيا، فجرى تنظيم جمموعة  لل�شيطرة على ا

نكليز برعاية كرومويل تبنت يف بيان  م������ن الإ

أ�شمته »عودة اليهود  اأ�شدرته �شنة 1649 ما ا

اإىل فل�ش������طني« كما تعهدت باأن »اأمة انكلرتا 

و�شكان هولندا �شيكونون اأول النا�ص واأكرثهم 

أبناء  ا�ش������تعداداً لتقدمي �شفنهم من اأجل نقل ا

ر�ص التي وعد بها  اإ�رصائيل وبناته������ا  اإىل الأ

بد«.  اأجدادهم لتكون مرياثهم اإىل الأ

آنذاك  كانت حكومة كرومويل قد قررت ا

مزاحم������ة ال�ش������بان والربتغالي������ني والق������وى 

خرى التي �شبقتها للهيمنة على  وروبية الأ الأ

جت������ارة الهند وال�ش������ني وم������ا جاورهما وما 

كان عل������ى طريق ال�ش������فن املبحرة اإليهما من 

بلدان، وكذلك القارة التي جرى اكت�ش������افها 

اأوروبياً وت�شميتها اأمريكا. وكان لل�رصاع بني 

أي�شاً.  الربوت�شتانت والكاثوليك دوره الفاعل ا

أثر الرتكيز ال�شيا�شي على  و�رصعان ما انتقل ا

�شاطري، مدعوماً مبحركه القت�شادي  هذه الأ

دب  وا�شتغالله البعد الديني، اإىل اأ�شناف الأ

املختلف������ة التي ما كان لها اأن تتح�ش������ن اإزاء 

ا�ش������ت�رصاء نفوذ املذهب اللوثري البيوريتاين 

الذي اعتنقته ثورة كرومويل بتع�شب �شديد، 

ول اأن تنعزل عن التاأثريات الهائلة للتطلعات 

أ�ش�شت حلركة ال�شتعمار  القت�ش������ادية التي ا

أداة لزدهار املجتمع ورفاهيته.  الربيطاني������ة ا

وهك������ذا ج������رى النتقال م������ن احلظر الذي 

اأ�ش������دره امللك اإدوارد �شنة 1500  ومبوجبه 
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متَّ من������ع اأي يهودي من العي�������ص يف انكلرتا، 

فاأخلي������ت متاماً منهم، اإىل ا�ش������تدراج اليهود 

أولئك  للعي�������ص يف بريطانيا، وخا�ش������ة منهم ا

الهاربني من ا�شبانيا، الذين �شكلوا قبيل ذلك 

عن�رصاً رئي�شاً يف جناح ال�شتعمار الهولندي 

آ�شيوية  ا ندوني�ش������يا و�ش������يالن وعدة بلدان  لإ

واأفريقية، مم������ا اأغرى بريطاني������ا بدعوتهم 

قامة والعمل فيها، لال�ش������تفادة منهم يف  لالإ

م�رصوعها ال�ش������تعماري، والتي �شهدت بداية 

تنفيذه حروباً جتارية حمتدمة بني بريطانيا 

وكل م������ن الربتغال وا�ش������بانيا وهولندا وقوى 

اأوروبية اأخ������رى. و�رصعان ما ن�رصت اللوثرية 

البيوريتاني������ة كث������رياً م������ن خراف������ات اليهود 

ومفاهيمه������م وعاداتهم ومظاهر �ش������لوكهم، 

وعممتها عرب الن�ش������اط الكن�شي وعديد من 

دبية ليتبناها املجتمع الربيطاين،  عمال الأ الأ

وهو ما انتقل اإىل امتداده ال�شتيطاين يف ما 

بات قارة اأمريكية، واأ�ش������بح حموراً رئي�شاً يف 

مفاهيمه و�شلوكه و�شيا�شته. 

قال جيم�ص نيل يف هذا ال�ش������دد �ش������نة 

1877: اإن احتم������ال اأن يتمك������ن النكليز من 

ا�ش������تيطان فل�ش������طني بنف�ص النج������اح الذي 

اأمريكا ال�شمالية �شئيل  حققه ا�ش������تيطانهم 

جداً، ب�ش������بب حرارة اجلو وال�شعوبات التي 

يثريه������ا العرب والفتق������ار اإىل حماية فعالة 

لهذا ال�شتيطان وعوامل اأخرى، لذلك اقرتح 

ا�شتخدام اليهود ل�شتيطان فل�شطني وحماية 

طريق بريطانيا اإىل الهند، واإىل النفط.

�شاطري  مثلة و�شوحاً على فربكة الأ أ�شد الأ ا

ال�ش������هيونية احلديث������ة الزعم باإبادة �ش������تة 

مالي������ني)!( من يهود اأوروبة يف مع�ش������كرات 

النازي������ني، بينم������ا توؤكد الدرا�ش������ات اجلادة 

املو�شوعية اأن املجموع الكلّي ليهود املناطق 

التي خ�ش������عت للنازي هو ن�شف هذا الرقم 

الذي �شاعفته الدعاية ال�شهيونية! 

حلل فان�شان هوغو ال�شتخدام ال�شهيوين 

�ش������طورة ماليني الهولوكو�ش������ت  املعا�������رص لأ

ال�ش������تة، فقال اإن �ش������يكولوجية الهولوكو�شت 

تعتمد على مبادئ ثالثة:

1- �رصورة ترويع اخل�شم واإرهابه ب�شكل 

ن  دائم، وخا�ش������ة اإذا كان اخل�شم عربياً، »لأ

الع������رب ل يحرتم������ون اإل الق������وة، ول ميكن 

اإرجاعهم اإىل جادة ال�ش������واب )اأي الر�شوخ 

وال�شت�شالم( اإل باإ�شعارهم بالدونية )!!(«.

2- ل بد م������ن تطبيق النظري������ة النازية 

القائمة على الت�ش������فية اجل�ش������دية للخ�شم 
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أو  - ول������و على م�ش�������ص – ل فرق بني طفل ا

بادة  أو �شيخ اأو مقاتل �شاب، ثم على الإ أة ا امرا

ال�شاملة التي ل ت�شتثني املن�شاآت الر�شمية، ول 

املدار�ص، ول اأماكن العبادة، ول امل�شت�شفيات، 

هلة بال�ش������كان، ول املزارع، يف  ول البيوت الآ

اإطار ا�شرتاتيجية متكاملة جريئة.

ال�ش������الم  3- ع������دم الر�ش������وخ لدعوات 

وامل�شاحلة والعي�ص امل�شرتك، وعدم الكرتاث 

ن�ش������ان، ول بالتفاقيات  مببادئ حق������وق الإ

الدولية املتعلقة باأخالق احلروب.

واأكد فان�شان هوغو اقتناعه بهذه املبادئ 

احلاكمة ل�شيكولوجية الهولوكو�شت بتطبيقها 

ال�شهيوين الراهن قائاًل: »يثبت التاريخ مبا 

ل يقبل الدح�ص اأن الدول العظيمة ل تقوم 

على الرتا�ش������ي والت�ش������امح واملهادنة، واإمنا 

خ�شاع والرهبة..«. تقوم على القوة والإ

�شتخدم 
ُ
ن ت� �شطورة قابلة لأ وهكذا فاإن الأ

حداث  ب�ش������هولة �ش������الحاً �ش������ديد الفعالية لإ

ن التجربة  تغيري يف نفو�ص املتلق������ني. ذلك لأ

العاطفية التي تت�ش������منها تغو�������ص يف ثنايا 

ل�شعور امل�ش������فقني اإىل حد يتجمد معه تاأثري 

أو كذبها،  عامل التدقيق يف �ش������حة الرواية ا

قل اإىل مدى  أو يت�ش������اءل هذا التاأثري على الأ ا

بعيد، وكثرياً ما يبلغ تخوم التال�ش������ي  نتيجة 

اإح������كام ال�ش������ياغة وغواية احلبك������ة وكرثة 

ن�ش������اين  ن ريح اخليال الإ التكرار.  ذل������ك لأ

�شطورة م�شتهدفًة  القوية التي تعرب اأجواء الأ

ل �ش������عور املتلقي و�ش������عوره معاً يف اآن واحد 

تهب مثرية ال�شفقة على ال�شحايا والتعاطف 

معهم، وتوؤجج غ�ش������ب املتلق������ي على اأعداء 

هوؤلء ال�شحايا، ثم ل يلبث الغ�شب اأن ميتد 

لي�ش������مل، دومنا حماكم������ة عقلية اأو متعن يف 

أو براهني مفندة، امل�شككني يف  حجج مقابلة ا

�ش������طورة. يتاأجج غ�شب  �شواب ادعاءات الأ

املتلقني وي�ش������تحكم ع������داًء تلقائياً اأعمى ملن 

يرف�ص خمطط ومقا�شد م�شتغلي ال�شحايا، 

مهما ا�ش������تدت وط������اأة ممار�ش������اتهم الظاملة. 

�شطورة  �شفاق على ال�شحايا مو�شوع الأ فالإ

عنهم ينطلق متواكبا مع غ�شب جارف على 

عمى والغبي  من ل يُظهر مث������ل رَد الفعل الأ

هذا.

خ������رى التاريخية التي  �ش������اطري الأ من الأ

جت������اوزت موئله������ا املجتمع������ي اأو اجلغرايف 

أ�شطورة اليهودي �شم�شون وحبيبته  �ش������لي ا الأ

�ش������طورة اإن �شعر �شم�شون  دليلة، اإذ قالت الأ

كان م�ش������در قوته الهائلة، وفيها تنتهي تلك 
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القوة بخيانة توؤدي اإىل ق�ص �ش������عر �شم�شون 

أثناء نومه! ا

وهنا ن�شري اإىل تركيز املفكر والفيل�شوف 

اليه������ودي الربتغايل �ش������بينوزا، الذي طارده 

حاخامات ورجال ع�ش������ابات �ش������هاينة اإىل 

حيث هرب يف هولندا وقتلوه، بعدما ف�ش������ح 

اإفك التلم������ود وتزوير التوراة، على اأن العهد 

أ�شا�ش������اً على  القدمي )التوراة املزورة( اعتمد ا

�شاطري واملعتقد الديني لل�شعوب التي  تاريخ الأ

عا�ص اليهود معها، وا�شتمد مادته الق�ش�شية 

�شاطري املتداولة لتلك ال�شعوب )انظر:  من الأ

�شبينوزا، ر�شالة يف ال�شيا�شة والالهوت(.

جح���ا،  �ض���طورة  الأ تركي���ة  اأ�ض���ول 

متعددة املنابت:

ا�شتن�ش������خ التناقل ال�ش������فوي عابر الزمن 

�ش������طورة ن�ش������خة تركية ترجمها اإىل  لهذه الأ

الفرن�ش������ية ج������ان ل������وي مون������وري، معلناً يف 

أنه قد اأحاط بهذه ال�شخ�ش������ية  ول ا اجلزء الأ

وطرائفها وق������دم تراثها كاماًل، لكنه مل يلبث 

عالن  اأن اأ�ش������در ج������زءاً ثانياً كرر مع������ه الإ

نف�ش������ه، ومرة اأخرى فعل هذا لدى اإ�شداره 

اجل������زء الثالث، مرغماً و�ش������عيداً يف الوقت 

نف�ش������ه، وعاد وكرر زعمه باأنه قد ا�ش������تكمل 

العم������ل يف اجلزء الرابع الذي اأ�ش������درته دار 

فابيو�ص الباري�ش������ية يف مطل������ع العام 2007. 

أو �ش������وف  ول ن������دري اإن كان قد ا�ش������طر – ا

ي�شطر اإىل اإ�ش������دار جزء خام�ص عن جحا، 

لك������ن مونوري اعتمد على  ما ن�رص عن جحا 

بالرتكية، ثم بالفار�شية والهندية والرتكمانية 

- دون العربية-  ومل يتوقف ولو مرة واحدة، 

عند �شخ�شية جحا العربية التي ظهرت يف 

القرن العا�������رص ولعبت بالتاأكي������د دوراً كبرياً 

يف بلورة �شخ�ش������ية ن�رص الدي������ن،  كما كتب 

اأنطوان جوكي )احلياة – 2007/2/8(!

 تتمت������ع �شخ�ش������ية جحا ب������رتف البقاء 

أ�ش������طورة حّية، بعد حياة فعلية  على �ش������كل ا

ي�ش������تحيل حتديد زمنها يف �شكل دقيق. ففي 

أك�ش������هري  قري������ة هورتو القريب������ة من مدينة ا

نا�ش������ول(، يتباهى القرويون يف قدرتهم  )الأ

عل������ى اإبراز وثائق قيد ر�ش������مية - من القرن 

الثال������ث ع�رص )!( - تُثب������ت ولدة ن�رص الدين 

أك�ش������هري نف�ش������ها  يف هذا املكان. ويف مدينة ا

�رصي������ح مزعوم له يق������اد ال�ش������ائح لزيارته، 

واإن كان عم������ر هذا ال�رصي������ح ل يتعدى مئة 

�شنة! وهكذا، ي�ش������عب جالء احلقيقة حول 

جحا، فهو - مث������ل التقليد الذي ينتمي اإليه 
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أ انعدام  أ با�شتمرار من مبدا - �شخ�ش������ية تهزا

التناق�ص الذي و�شعه اأر�شطو، وت�شري برباعة 

������دٍق  هوائها، بني �شِ ل مثي������ل لها، ووفق������اً لأ

و�ش������وء نية، بني واقٍع وظاهٍر، م�ش������تمّدة من 

نه �شخ�شية  ذلك متعة ات�ش������الية مذهلة. ولأ

قادرة اأي�شاً على األف حتّوٍل وحتّول، ل ي�شمح 

ن�رص الدين نف�شه باأن ن�شجنه داخل �شبكات 

اجلغرافية املعهودة، كما ت�شهد عليه �شريورة 

ربعة باللغة الفرن�شية.  ولدة املجلدات الأ

بحاث التي قام بها مونوري داخل  لعّل الأ

ول  امل�شادر الرتكية ح�رصاً لتحقيق املجلد الأ

من ق�ش�ص ن�رص الدين )1990( ما لبثت اأن 

قادته اإىل امل�ش������ادر الهندية والفار�شية التي 

ا�ش������تمد منها مادة املجلد الث������اين )1994(، 

خرى الت������ي وّفرت له  ث������م اإىل امل�ش������ادر الأ

م������ادة املجلدين التاليني املوجودة يف البلدان 

الناطقة باللغة الرتكية )اأذربيجان واأوزبك�شتان 

وتركمن�شتان..( ومناطق اأخرى )مثل القوقاز 

ق�ش������ى والعامل  آ�ش������يا الو�ش������طى وال�رصق الأ وا

ال�ش������اليف(. فتحت ت�ش������ميات جد مت�شابهة، 

نعرث عل������ى الرجل ذاته، بعمامته البي�ش������اء، 

ممتطياً حماره وُم�رِصفاً يف املفارقات اللذيذة 

والرتهات ال�شاطعة. وت�شحرنا �شخ�شية هذا 

الرجل العليم بكل م�ش������األة يقاربها، الذي ل 

خرين اإل مبقدار ممار�شته  يهاجم عيوب الآ

أبعادها، وال������ذي يوحي لنا بني  له������ا يف كل ا

ال�ش������طور باأن الطريق التي من املفرت�ص اأن 

تقودن������ا اإىل الف�ش������يلة لي�ش������ت بال�������رصورة 

ف�ش������ل - املفتوحة  أو الأ الطريق الوحيدة - ا

اأمام حرية خيارنا. اأما ق�ش�ش������ه في�شتحيل 

ن كتاباً ياأخذ يف العتبار  اإح�شاوؤها، لي�ص لأ

كل اجلغرافية واللغات التي حلّت فيها هذه 

الق�ش�������ص مع مرور الزمن، يتخّطى اجلهد 

ن ال�شفهية  الب�رصي، ولكن، وبكل ب�ش������اطة، لأ

)l’oralité( التي انت�رصت هذه الق�ش�������ص 

أ  بو�شاطتها )ومازالت( جتيز لكل فرد، كمبدا

مالزم لها، �رصد اأحداثها على هواه، ما دامت 

لديه الرغبة واملوهبة يف ذلك.

د وجهات  ويتوق������ف مون������وري عند تع������دُّ

نظ������ر الباحث������ني الذين عمل������وا على جتميع 

ق�ش�������ص ن�رص الدين وتقدميها. فمنهم َمن 

حاول ت�ش������ويره كرجٍل مرٍح، ومنهم من نظر 

اإليه كم������ّكاٍر ح������اذٍق، ومنهم م������ن رّكز على 

أو املجنون. لكن هذا التنّوع،  حمق ا جانبه الأ

املت�ش������ارب حكماً، ل يعود، بح�شب مونوري، 

اإىل �شخ�ش������ية ن�رص الدين املعّقدة، كما ظن 



عالمي دبية والت�ضليل الإ عمال الأ �ضطورة بني الأ احلاجة اإىل الأ

363 2010 �شـــــــــــــــباط     557 العــــــــــــــدد 

دبي الذي  البع�������ص، بل اإىل طبيعة الن������وع الأ

أُ�ش������قطت فيه ق�ش�ش������ه. فهو، انطالقاً من  ا

هذه الق�ش�ص، �شخ�ش������ية غري حقيقية واإن 

بدت رج������اله مغروزت������ني غالب������اً يف الواقع 

أ�شطورية ل تعك�ص  كرث فظاظة، �شخ�شية ا الأ

وجوهه������ا الكثرية اأي تعّقد �ش������يكولوجي بل 

تعّقد العامل فح�شب.

ربعة التي  وخالل ق������راءة املجل������دات الأ

تطلبت من مونوري ع�رصين �شنة من البحث 

والرتجمة، يتجلى اأمامن������ا تطّور نظرته اإىل 

ول،  �شخ�ش������ية ن�رص الدين. فف������ي املجلد الأ

متَّ الرتكيز على �ش������فة الباله������ة احلقيقية 

أو املت�ش������ّنعة. ويف املجل������د الث������اين، يظه������ر  ا

ن�رص الدي������ن يف حلّة الناقد ا�ش������تبداد اأهل 

ال�شلطة، وخ�شو�ش������اً تيمورلنك. ويف املجلد 

�ش������الح التحري�ص املبا�رص  الثالث، ي�شتخدم 

و�ش������وء النية املك�ش������وفة واخلالعة الناعمة 

البال. اأما املجلد الرابع فنتذّوق فيه كّماً من 

احِلَكم عرب مو�شور ال�شخرية والدعابة. ففي 

عامل ت�ش������تبد فيه »البديهيات«، يبقى النق�ص 

أو الفل�ش������فة بال  العقالين املبني على املنطق ا

فاعلية، فقط ال�شخرية متلك قدرة حقيقية 

على الرف�ص والتفكيك، فقط املُ�شِحك قادر 

على قتل التفاهة وترميم الوعي.

أنط������وان جوك������ي اإىل حتلي  أ�ش������ار ا وقد ا

�شخ�ش������ية ن�رص الدين بثواب������ت ل تتغرّي يف 

خ������رية  كل ق�ش�ش������ه، واإىل ارت������كاز ه������ذه الأ

عل������ى ا�ش������رتاتيجية واح������دة: ا�ش������رتاتيجية 

الده�ش������ة. لكّن هذا ل يعن������ي اأن غاية ن�رص 

الدين الوحيدة هي اإثارة هذا ال�ش������عور فينا 

واإ�ش������حاكنا، ب������ل دعوتنا، م������ا اأن ننتهي من 

ن  ال�ش������حك، اإىل الندها�ص اأخرياً ودائماً لأ

ننا ل نعرف، مهما كانت  العامل هو كما هو ولأ

أو اأن  درجة حكمتنا، اإن كان علينا اأن ن�شحك ا

نبكي ب�شبب ذلك. بعبارة اأخرى، هدف هذه 

أو القارئ  ال�شرتاتيجية هو اإيقاظ امل�شتمع )ا

أ�ش������ئلة( منوِّرة ل  أو ا الي������وم( ومنحه اأجوبة )ا

يزال احلكماء ال�شوفيون اليوم ي�شتح�رصونها 

ظهار كيف يتخادع الظاهر  اأمام تالمذتهم لإ

واحلقيقة يف �شكٍل ثابت، ولتبيان عدم وجود 

طريٍق مر�شومة �ش������لفاً لبلوغ اكتمال الذات، 

ن الهدف الذي يتوّجب اإدراكه هو دائماً يف  لأ

أو ما وراء( التحديدات التي ن�ش������عها  جوار )ا

له.

وتعك�ص طبيعة ا�ش������تخدام هذه الق�ش�ص 

الي������وم الطاب������ع التدم������ريي ملغزاها  حت������ى 
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أ�ش������طر تتاألف منها  وتعاليمها. ففي ب�ش������عة ا

كل ق�شة، يتخلى ن�رص الدين عن كل معارف 

الكتب وعن اخُلطب امللقاة من اأعلى املنابر، 

مل�ش������لحة التجربة املعا�شة ب�شذاجة واجلهل 

املُثري. وذلك �شمن خطاٍب ل ياأخذ ذاته على 

حممل اجلد اأو يطرح ذاته كقيمة اأكيدة، كما 

ل يت�ش������ّكل كروؤية عدمية للع������امل اأو كموقٍف 

اأخالق������ي تهّكم������ي، ب������ل ينح�������رص اهتمامه 

يف ت�ش������يري نوٍع من احلكمة ال�ش������لبية ميكن 

تي: »ما هي طبيعة  اخت�شارها على ال�شكل الآ

العامل؟ ما هو واقعه؟ مّم تتاألف احلقيقة؟ ل 

اأعرف. اأعرف فق������ط اأن معارفكم ل جتيب 

�ش������ئلة«. ويف هذا ال�شياق، ل بد  على هذه الأ

�ش������ارة اإىل اأن تعاليم ن�������رص الدين ل  م������ن الإ

تُطَرح داخل ق�ش�ش������ه يف �شكٍل اإر�شادي، بل 

كرث  عل������ى العك�ص جندها تواكب الظ�روف الأ

فظاظ������ة للحياة اليومية، يف �ش������كٍل غام�صٍ 

وموارب، ومن هن�ا �شحرها وفعاليتها.

واإذ يتجدد طرح ت�ش������اوؤل جاد عن مدى 

�ش������اطري - حتى بعد حفظ بع�ش������ها  قدرة الأ

بتدوينه- على ال�ش������مود اأمام انت�شار الكلمة 

أدبي������ة متطورة  املطبوع������ة معمم������ة تقنيات ا

يف الرواي������ة وامل�رصحية، وبعد ات�ش������اع نطاق 

خر - ولنقل ب�ش������يء من مبالغة  انفعالنا بالآ

تدغدغ نرج�شيتنا: تفاعلنا الثقايف اأي�شاً مع 

خر - يف ع�رص و�شائل الت�شال والتوا�شل  الآ

احلديث������ة التي بداأت باإذاعة م�ش������موعة، ثم 

اإذاع������ة مرئية، و�ش������ولً اإىل ات�ش������الت عرب 

لكرتونية،  الإ وال�ش������بكة  ال�ش������ناعية  قمار  الأ

فلعل يف �ش������مود جلجام�ص واألف ليلة وليلة 

و�ش������رية بني ه������الل وعنرتة العب�ش������ي وليلى 

العامرية- وما �شابهها من تراثنا املتداول عرب 

الع�ش������ور كثري -  رٌد متجدٌد اأي�شاً على هذا 

�شطورة املبدعة  الت�شاوؤل املتجدد، ذلك اأن الأ

ن�شاين  �ش������الة والبعد الإ التي حتمل بذور الأ

ال�ش������ادق متلك مقوم������ات احلي������اة والبقاء 

والتجدد، مهما بدت اأعا�ش������ري التغيري التي 

ن�ش������اين طاغية، فما كان  ينتجه������ا التطور الإ

قوي اجلذور واأ�شيل املنبت يظل قادراً على 

التجدد والتكيف والمتداد يف امل�شتقبل. 

¥µ
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أو  �لفن لغة تو��شل �إن�شاين، وو�شيلة تبادل �مل�شاعر �لتي ال تعرتف بحدود �

م�شطلحات، �إنه قيمة تعبريية، جمالية و�أخالقية.

ن�شاين �ليقظ لري�شم �ملالمح  و�لفن ر�ش������الة �شامية تنبعث من �ل�ش������مري �الإ

�ملتوهجة باألق �لنور و�شدق �لعزمية ونرب��س �حلقيقة.

ت عن وحدة  �سالمي يعدُّ خطابًا متحد املعاين ولغة متفردة عبرّ والفن الإ

قاليم،  قط���ار والأ امل�س���لمني وات�س���الهم الوج���داين عل���ى الرغم من تباع���د الأ

باحث وخطاط �شوري ❁

ò

مدي..  حامد الآ

�سالمّية عبقريُّ الكتابة الإ

❁
مع�صوم حممد خلف
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ال�ش���عوب  لقي���م  وع���اء  بو�ش���فها  والفن���ون 

وانعكا�شًا ملفاهيمها، تبقى هي القوة اخلالقة 

الت���ي ت�ش���تطيع اأن تبني عامل���ًا باأكمله، حيث 

�شجلت ب�شدق مفهوم امل�شلم للكون وللحياة، 

وقدمت البديل الواقعي للت�شورات اجلامدة 

والرتيبة واخلاوية التي راوحت عندها فنون 

خرى حقبًا طويلة. مم الأ الأ

واخل������ط العرب������ي اإحدى �ص������يغ الفنون 

�ص������امّية اأثرى حياة امل�ص������لمني وال يزال  االإ

بتوكيده ال�صلة الوثيقة بني العقيدة والتعبري 

الفن������ي امللتزم، ومل������ا له من ارتب������اط بفنون 

الت�ص������كيل والزخرف������ة مم������ا منح������ه القدرة 

أث������ري العميق يف فنون احل�ص������ارات  على التا

خرى. االأُ

كما يعد هذا الفن العظيم عظم مبتكريه، 

 
ّ
�صامي وهذا اجلمال اخلالد خلود الدين االإ

مني مل�صرية الدعوة  احلنيف، وهذا الرفيق االأ

�ص������امّية، بدءاً باجلزيرة العربية وانتهاء  االإ

بعا�صمة العثمانيني »ا�صتانبول«.

وال �صكَّ يف اأن لكل فن عا�صمة وعا�صمة 

اخل������ط »ا�ص������تانبول« عا�ص������مة اآخر خافة 

ما�صي،  أ�صماء مثل )حمد اهلل االأ اإ�صامّية، وا

واأحم������د قره ح�ص������اري واحلاف������ظ عثمان، 

وراقم وكثريون غريهم لدليل على ازدهار فن 

اخلط لدى العثمانيني ولي�ص غريباً اأن يبزغ 

أع������الم اخلط العربي  جنم عل������م جديد من ا

وحفيد من اأحفادهم لي�شبح ظاهرة وا�شماً 

عظيماً ذاع �ش������يته مع بداية القرن الع�رصين 

وحت������ى يومنا هذا، اإنه النجم اخلطاط الفذ 

مدي. والذي كان  خليفة العمالق������ة حامد الآ

بحق حلقة الو�شل بني اجليل العثماين وجيل 

تركيا احلديثة.

يام مبعزل عن  ومل تكن تركيا يف يوم من االأ

مة وخا�ض���ة يف اأدبياتها اجلميلة،  ق�ض���ايا االأ

فق���د ا�ض���تلمت القي���ادة والريادة م���ن جديد 

يف ف���ن اخل���ط من الع���رب ثانية بع���د رحيل 

العبقري���ة العربي���ة واملتمثل���ة باخلطاط���ني 

اأمثال ها�ضم حممد البغدادي و�ضيد اإبراهيم 

امل�رصي وبدوي الديراين الدم�ضقي.

مدي يع������د اأحد  واخلط������اط حام������د الآ

عباقرة فن اخلط و�ش������يخ اأقطاب اأهل هذه 

ال�شناعة، حتى اأن بع�ص الباحثني واملفكرين 

و�شفوه امتداداً للعظماء الثالثة الذين كتبوا 

يف تاري������خ الكتابة �ِش������فراً ل ميحى على مر 

زم������ان، »ابن مقل������ة، وياقوت  الع�ش������ور والأ

امل�شتع�شمي، وابن البّواب«.
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 )1(
أ�ش������هر ثالث طغراوات   وهو �شاحب ا

منها طغراء امللك في�شل /رحمة اهلل عليه/ 

مل������ك اململك������ة العربية ال�ش������عودية، وطغراء 

ال�شلطان عبد احلميد الثاين، �شلطان الدولة 

مرباطور حممد ر�ش������ا  العثمانية، وطغراء الإ

بهلوي، �شاه اإيران.

م������دي ع������ام 1309ه�/   ول������د حامد الآ

1891م، يف مدينة )اآمد( ديار بكر 

اأما ا�ش������مه احلقيقي فهو ال�شيخ مو�شى 

عزم������ي، الذي كان معروفاً به يف تلك الفرتة 

وكان ي�شتخدم ا�ش������م عزمي يف التوقيع على 

كتاباته يف �شبابه، 

بيه فكان  ������اباً، اأما جده لأ والده كان ق�شّ

م������دي. تعلم القراءة  آدم الآ خطاطاً ويدعى ا

منذ �ش������باه فالتحق بكّتاب ال�شبيان امللحق 

باجلام������ع الكبري يف ديار بكر، ولع بالر�ش������م 

واخلط وكان �ش������غوفاً ودوؤوب������اً على الكتابة، 

مما لفت اأنظار النا�ص اإليه، ومن ولعه و�شوقه 

خرين يف �شباه. للخط اأخذ يقلد الآ

مدي على ي������د خطاط يدعى  تتلم������ذ الآ

�شتاذ  /م�ش������طفى عاكف/ وهو اأول معلم لالأ

حامد. 

ولية ودخل املدر�شة  اأنهى حامد درا�شته الأ

الر�شيدية الع�شكرية يف ديار بكر حيث تعلم 

خ������ط الرقعة من اأح������د معلميه وخط الثلث 

من اأحم������د حلمي ب������ك وكان اإذ ذاك معلماً 

للر�شم، 

كما اأخذ حام������د خطوط اللغة الالتينية 

والرومانية والقوطية من هذين املدّر�ش������ني، 

أي�ش������اً من قريب له يعرف  كما مار�ص اخلط ا

أفن������دي( ومدّر�ص يدعى  ب )عبد ال�ش������الم ا

�شعيد اأفندي وكان هذا اإمام م�شجد وكان له 

أ�شلوباً خا�شاً يف التعليم حيث ياأمر التالميذ  ا

يات الكرمية عدة مرات. بكتابة الآ

وب�ش������بب اهتمام حامد بفن اخلط ر�شب 

ول من درا�ش������ته فمنعه والده من  يف عامه الأ

مزاولة اخلط وحثه على موا�ش������لة درو�شه، 

لكن هذا العبقري مل يعباأ بذلك فاأخذ يوا�شل 

م�ش������واره الفني البدي������ع ويدافع عن موهبته 

بية  املتاأ�ش������لة ورغبته املتاأججة يف نف�ش������ه الأ

عن هذا الفن اجلميل.

أثن������ى عليه والده  وقد ح������دث له حادث ا

أم������ره مبزاولة  ول وا وتراج������ع عن ق������راره الأ

اخلط وهو اأن حامداً �شاعد بع�ص مدر�شيه 

يف كتاب������ة لوحة خطّية عل������ى القما�ص متثل 

عبارة /يحيا ال�شلطان/ مبنا�شبة عيد جلو�ص 
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ال�ش������لطان عبد احلميد الثاين، فدفعه حبه 

للخط يف هذه املنا�شبة اأن حاول كتابة طغراء 

ال�ش������لطان مما حدا بامل�شوؤولني يف ديار بكر 

اأن مينحوا حامداً »ل������رية ذهبية« مكافاأة له 

على هذا ال�ش������نيع فاأخرب بذلك والده وهو 

فرح م�رصور، لذلك �شاحمه واأذن له مبزاولة 

هذا الفن.

أثناء درا�شته الع�شكرية قلّد خريطة  ويف ا

يف اأطل�������ص مدر�ش������ي بدق������ة متناهية جعلت 

أ�ش������تاذه ي������ودُع تل������ك اخلريط������ة يف متحف  ا

املدر�شة اإعجاباً بها وتذكاراً ل�شاحبها. 

وبعد اأن اأنهى حامد املدر�ش������ة الر�شيدية 

عدادية وفيها داوم  دخل بعدها املدر�ش������ة الإ

عل������ى تعليم خط الثلث اجلل������ي بتقليد كبار 

اخلطاط������ني كاحلاف���ظ عثمان وم�ض���طفى 

راق���م، ويف ه������ذه املرحلة التي مت فيها تقليد 

العظام من فناين اخلط ترك الر�ش������م جانباً 

وتفرغ لفن اخلط ب�شكل خا�ص.

ويقول عن نف�ش������ه »ملا عزم���ت على تعلم 

اخل���ط كن���ت )عزم���ي( ومل���ا بلغت م���ا بلغت 

حمدُت اهلل و�ضميُت نف�ضي حامدًا.

وكان يلتق������ي م������ع خطاط������ي ا�ش������تانبول 

امل�ش������هورين حيث كان يط������ّور بحديثه معهم 

م�شتواه يف اخلط لي�ص بطريق امل�شعر عنهم 

ولكن بطريق املذاكرة واحلوار حتى ا�شتطاع 

أ�شتاذاً بني  مبوهبته الفّذة اأن يفر�ص نف�ش������ه ا

آنذاك  �ش������اتذة يف ا�ش������تانبول التي كانت ا الأ

ميدان������اً لالمتحان يتب������ارى فيه اخلطاطون 

براز مهاراتهم. لإ

عدادية بنجاح  أنه������ى حامد املرحل������ة الإ ا

�ش������نة1906م والتح������ق مبدر�ش������ة ال�ش������نائع 

النفي�ش������ة والتي تع������رف باأكادميي���ة الفنون 

اجلميلة با�ضتانبول حاليًا، وكان والده ير�شل 

له ثالث لريات ذهبية يف كل �شهر كم�رصوف 

أنه ترك درا�ش������ته هذه بعد عام واحد  له، اإل ا

كادميية ب�شبب وفاة والده  من دخوله لهذه الأ

عام 1908 م واجته حامد للك�ش������ب ب�ش������بب 

حاجته امللحة فظل يعمل باأ�ش������ياء ب�ش������يطة 

ي�شرّي بها حياته وحياة اأ�رصته، ويف هذه الفرتة 

اأعلنت وزارة املعارف العثمانية عن حاجتها 

ملدر�ص للخط فان�شم حامد ودخل المتحان 

أنه ُرف�ص ب�شبب �شغر �شنه  وتفوق فيه، غري ا

الذي مل يبل������غ الثامنة ع�������رصة ويختلف هذه 

ال�شن عن ال�شن القانونّية بوزارة املعارف وهو 

ع�رصون �ش������نة، لكن اإعجاب مدير مدر�شة /

رك�ص معارف/ بحامد دفع وزارة املعارف اإىل 
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قرار تعيينه يف هذا املن�شب كمعلم للخط يف 

تلك املدر�شة.

بداأ حامد يدّر�������ص اخلط فكان الطالب 

من ف�ش������ول ثانية يح�������رصون درو�ص حامد 

ومنهم اخلطاط الرتكي /حليم اأوزيازيجي/، 

دّر�ص حامد اخلط �شنة واحدة انتقل بعدها 

اإىل العم������ل يف مديرية مطبعة الر�ش������ومات، 

حيث بقي فيها عاماً واح������داً، انتقل بعدها 

اإىل العم������ل يف مطبعة املدر�ش������ة الع�ش������كرية 

ومنها عمل خطاط������اً مبطبعة اأركان احلرب 

العثمانّي������ة يف املكان ال������ذي كان خالياً بوفاة 

اخلطاط ال�شهري )حممد نظيف( وبقي فيها 

مدة �شبع �شنوات، حتى قامت احلرب العاملّية 

وىل، ف�شافر مع جمموعة جيو�ص ال�شاعقة  الأ

يف برلني حيث تلقى درو�شاً خا�شة ملدة �شنة 

يف دائرة اخلرائ������ط التابع������ة للهيئة العامة 

أثن������اء عمله يف  ملانّي������ة. وا ركان احل������رب الأ لأ

مطبعة اأركان احلرب، فّكر اأن ي�ش������تفيد من 

اأوقات فراغه الذي كان يعاين منه كثرياً حني 

ينته������ي من دوامه الر�ش������مي، ففكر اأن يفتح 

دكاناً �ش������غرياً ميار�ص فيه اخلط، ويكت�ش������ب 

منه خربته ورزقه، ففتح هذا الدكان يف حي 

يعرف بحي )جاغال اأوغلو( يف ا�شتانبول.

وكان القانون مينع من يزاول مهنًة اأخرى 

بجانب وظيفته فاتخذ هذا اخلطاط ا�ش������ماً 

م�شتعاراً يعرف /بحامد/ فانتقل بعدها من 

دكانه ال�ش������غري يف احلي املذكور وا�ش������تاأجر 

ُدكاناً اآخر للخط يف �شارع الباب العايل وبقي 

فيه حتى وفاته.

قد�ضية وقدا�ضة:

مام علي /ّكرم اهلل  انطالقا من مقولة لالإ

وجهه/ يف حديثه عن اخلط، وهو قول �شائع 

يعرفه العرب والعج������م ويلخ�ص �رص اهتمام 

ت������راك به������ذا الف������ن وتعلمه  اخلطاط������ني الأ

مام رحمه  والرباعة فيه والتم�شك به، قال الإ

�شتاذ، وقوامه  اهلل: اخلط خمفي يف تعليم الأ

�شالم. اإن  يف كرثة امل�شق ودوامه على دين الإ

ت������راك حافظوا على ه������ذه القواعد، فاإنا  الأ

ن������رى اأن اخلطاطني كان������وا يحافظون على 

�ش������تاذ، ويحافظون على كرثة الكتابة  �شلة الأ

والتم�شك بدين اهلل، 

فاخلطاطون العثماني���ون كانوا يكتبون 

اخل���ط بخ�ض���وع كبري، وكان������وا ل يلقون برية 

القلم )الق�ش������ب( يف القمامة بل يحافظون 

أ�شقف املنازل، وكان  عليها باأن ي�شعوها على ا

أثناء موته مباء  بع�ش������هم يو�شي باأن يغ�ش������ل ا
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برية القلم ول يفرط بها وذلك امتثالً لقوله 

تعاىل: »ن َواْلَقَلِم َوَما َي�ْضُطُروَن«. 

ه������ذه القد�ش������ية للخ������ط وا�ش������تمرارية 

املحافظ������ة عليه وموا�ش������لة التعل������م على يد 

املدر�ص اأدى اإىل ازدهار اخلط يف ع�رصهم، 

وب�ش������كل عام هي مكرمة اإلهية. وهبهم اهلل 

اإياه������ا، ول يج������ب اأن نن�ش������ى اأن اخلط كان 

تراك يف اأزمان �شابقة،  مزدهراً عند غري الأ

فقد ازدهر عند العبا�ش������يني وعند الفر�ص، 

أي�شاً ينبع من  تراك. وهذا ا ن جاء دور الأ والآ

يات اهلل وكالمه عزَّ  اعتقاد وحمبة خا�شة لآ

تراك يتمّي������زون بتقدي�ص كل ما له  وجل فالأ

�ش������لة بالدين فتجدهم ل يرمون بنواة التمر 

را�ش������ي املقد�ش������ة يف  ال������ذي يوؤتى به من الأ

احلجاز، وغري ذلك وه������ذا يطبق على كثري 

مور ومنها اخلط العربي. من الأ

أثر البيئ������ة يف هذا  أّل نن�ش������ى ا ويج������ب ا

الف������ن وما يت�ش������ل به من تذهي������ب، اإذ اإنه مل 

ياأخذ بالزدهار يف جن������وب الوطن العربي، 

ويف اجلزي������رة العربية نظ������راً للجو اجلاف 

والطبيع������ة اجلغرافية ال�ش������عبة من الرياح 

ر�ص القاحلة اجلرداء،  تربة والأ املحملة بالأ

لذلك فاإن فن اخلط يحتاج اإىل دقة تتطلب 

فتح العني والرتكيز، وه������و ما يتعذر هناك، 

وه������ذا قد يكون اأح������د العوامل يف الهتمام 

به������ذا الفن يف اجلزء ال�ش������مايل م������ن العامل 

�شالمي. الإ

 وقد اأم�ش������ى حامد عمره يف معمعٍة مع 

اخلط فلم يرتك القلم من يده حتى قبل عام 

من وفاته يف الرابع والع�رصين من رجب عام 

1402ه� 18 مايو 1982م.

يتمّيز عمله بالدقة املتناهية وال�ش������عوبة 

جن������از، وثروته الفنية التي خلفها تدل  يف الإ

على عبقريته فعطاوؤه كثري واأعماله الفنية ل 

أنه كتب امل�شحف ال�رصيف  حُت�شى من اأهمها ا

أملانيا وله  مرتني طبعت ن�ش������ختاهُ يف تركيا وا

خطوط يف جامع )قبة تب������ة( باأنقرة وجامع 

)مو�ش������ه( با�ش������تانبول حيث كتب فيه �شورة 

الفاحتة، وجامع )فارنال( با�ش������تانبول كتب 

فيه �شورة النباأ.

اأعماله اخلطي������ة لوحة /�ش������ورة  وم������ن 

الفاحت������ة/ وفيها قلّد خطوط /راقم/ حيث 

آيًة من  أ�شهر كاملة فكانت ا بقي يخّطها �شتة ا

آيات احُل�شن واجلمال. ا

أبدع ال�شاعر اأمني نخلة يف ق�شيدة  وقد ا

رائعة ي�شف هذا النابغة ال�شهري فيقول:
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باأحلى خطوط الو�ضي ماخطَّ حامُد

ووال������ُد ل���ل���رب���ي���ع  مٌّ  اأُ وت���ف���دي���ه 

�ضطوره و�ضف  بالت�ضبيه  اأُح���اول 

نا�ضُد اأن��ا  ما  الت�ضبيُه  اأعجز  واإن 

ملتٍو غري  �ضفه  ه��ذا  فكاجلي�س 

وك��ال��غ��ي��د ه����ذا ����رصب���ُه امل����ت����وارُد

لعمرك لي�س اثنان يف الع�رص اإمنا

اأخ����و ع��ب��ق��رّي��ات امل���راق���م واح���ُد

اإذا خطَّ �ضعرًا جّود ال�ضعر خطُه

الق�ضائُد جت���ود  اأن  عليه  ك���اأن 

وما ذاك �ضوغ اللفظ لكنَّ روعًة

لها من م�ضوغ اخلط ملح ُي�ضاهُد

اأحامد تلك ال�ضاد هل كحروفها

َح�����ال ل���ع���ي���وٍن اإث����م����ٌد وَم��������راوُد

قدودها الحت  ال�ضاد  األفات  اإذا 

الغيد، قال وحا�ضُد بدا يف قدود 

حُمبٌب غ��م��ٌز  ال��ث��اءات  نقط  ويف 

ويف العني ُغنٌج فهي غيداُء ناهُد

مل��ق��ل��ٍة روٌح  ال�����ض��ني  يف  ك���م  وهلل 

ل��ه��ا م��ن ت��ع��اري��ج ه��ن��اك و���ض��ائ��ُد

غاليًا كالتر  احلر  بات  خِلّطَك 

���ض��اه��ُد ���ل  وف�������ضّ داّلل  واأط����ن����ب 

��ب��ِج ال��ّل��ّم��اح ق���ام م��ع��رّيٌ ويف ال�����ضّ

والفرائد. احللي  اأي��ن  اأال  يقول 

كم������ا يتمّي������ز يف لوحات������ه ذل������ك الزقاق 

اجلميل الذي يف�ش������ل ب������ني حرفني يف كلمٍة 

آية الكر�ش������ي/  واحدة مثل ذلك مكررة يف /ا

الت������ي خّطها كثريون م������ن اخلطاطني لكنها 

مل حت������َظ باجلمالي������ة املطلقة مثلم������ا خّطها 

ومّنقه������ا /حامد/ ففي كلم������ة )تاأخذه( نرى 

اأن ح������رف التاء واخلاء جاءا على ا�ش������تقامة 

واحدة يف�ش������ل بينهما فراغ جميل ي�شت�شُف 

آفاق������اً رحبة للرتكيب������ة احلميمي������ة الرائعة  ا

التي تنبعث من اأرجائها عالمات الن�ش������هار 

والتاألق والن�ش������جام مّما اأعطى للكلمة ِدّقة 

الرتكيب وروعة اجلمال، كما اأعاد الطريقة 

ية الكرمية من كلمة )ب�شيء من(  يف نف�ص الآ

فرى اأن بداية الكلمة من حرف الباء جاءت 

مبثابة اّتكاء حلرف امليم مما اأعطى للكلمة 

أ�شلوباً متطوراً يف مزج الكلمة  وحلرف اجلر ا

ية  مع التي تليها، نف�ص اجلمالية مكررةٌ يف الآ

آَمَن  ���ا َيْعُمُر َم�َض���اِجَد اهلّلِ َم���ْن ا َ منَّ الكرمية »اإِ

ِخِر« كما تكرر يف الب�شملة يف  ِب���اهلّلِ َواْلَيْوِم االآ

لوحة الطغراء يف كلمة لفظة اجلاللة حرف 

عمال التي بلغها  ال������الم مع احلاء، غري اأن الأ

يف اخل������ط عق������ب �ش������يخوخته كانت حتظى 

بالدقة وال�شالبة واجلمال.
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أمل������ع اأدوار حياته الفنية  أم������ا اأعماله يف ا ا

عمال التي قّدمها بني اأعوام 1341-  تلك الأ

1385ه������� املوافق 1923 - 1965م وانت�رصت 

�ش������المي وق������د كان  أنح������اء الع������امل الإ يف كل ا

أنواع اخلط������وط، اإل اأن  مبدع������اً يف جمي������ع ا

�ش������هرته كان������ت تفي خط الثل������ث اجللي من 

بداع وقد تخّرج  جميع جوانب العبقرية والإ

على يديه العديد من طالب اخلط يف �شتى 

�ش������المي، فهو مبثابة احللقة  اأنحاء العامل الإ

التي ات�شلت حلقاتها من هنا وهناك، واأحد 

�شباب الرئي�شية يف ترابط عقد هذا الفن  الأ

وا�شتمراره اإىل هذا اليوم.

مدي رحم������ه اهلل كتابات كثرية على  ولالآ

قباب امل�ش������اجد وعلى جدرانها وخا�ّشة يف 

جامع )�شي�ش������لي( يف ا�ش������تانبول، كذلك فاإن 

لوحات������ه املحاّلة بالزخ������ارف والتذهيب بني 

خرى. املجموعات اخلا�ّشة كثرية هي الأ

وقد دفن حامد بناًء على و�شيته يف مقربة 

/قرجه اأحمد/ بجوار ال�شيخ اخلطاط حمد 

جيال  ما�شي، وترك لنا تراثاً خالداً لالأ اهلل الأ

املتعاقبة، ينهلون من معينه العذب يف رحلٍة 

ل تنتهي من جمال احل������رف ومتانة اللوحة 

بداع وفل�شفة الرتكيب املعجز. اإىل قّوة الإ

¥µ

الطغراء، تعد الطغراء اأرقى ما و�شلت اإليه فنون اجلمال التزييني باخلطوط واأ�شبحت يف الع�شور احلديثة اأكرث ب�شاطة   -1

من حيث الت�شوير واأو�شح قراءة من حيث اخلط، والطغراء نوع من اأنواع اخلط العربي.

�شالمّية يف ا�شتانبول. بحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإ فن اخلط، م�شطفى اأغور درمان، من�شورات مركز الأ  -

اخلط العربي، ح�شن امل�شعود، دار فالماريون - باري�س   -

العثمانيون يف احل�شارة والتاريخ، الدكتور حممد حرب - دار القلم، دم�شق.  -

مارات العربية املتحدة. دبي ندوة الثقافة  جمل��ة حروف عربية. العدد الثاين �شوال 1421 كانون الث��اين 2001م الإ  -

والعلوم.

الهوام�ش

املراجع
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أك�س������فورد كتاباً بعنوان »التكنولوجيا يف  يف عام 1998 اأ�س������درت جامعة ا

احل�سارة العربية« اأ�رشف على حتريره ميلفن كراترنربج وكارول بري�سل. ويف 

أبرز الباحثني يف تاريخ التكنولوجيا: »اإن  هذا الكتاب يقول لني وايت وهو من ا

العرب اأجنبوا ما بني عامي 800 م و 1200م اأعظم علماء العامل«.

وال ريب فاإن املت�س������ّفح لتاريخ احل�س������ارة العربية، وب�س������كل خا�ص �سمن 

الفرتة املح�س������ورة بني القرنني الثاين الهجري وحتى الثامن الهجري �سيجد 

كاتب �شوري

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁

ò

التكنولوجيا يف الرتاث العربي

❁
وهدان وهدان
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حتم������اً عظمة هذه احل�ض������ارة وم������ا قّدمته 

ن�ض������انية من نتاج علمي وح�ضاري  للعامل وللإ

ونة،  بل������غ ذروة التق������دم العلمي يف تل������ك الآ

فكت������ب ال������راث العرب������ي املوّزعة يف �ض������تى 

أنح������اء الع������امل واملخطوط������ات املحفوظة يف  ا

مكتب������ات الأمم املختلفة وما حوته من علوم 

دلة  واكت�ض������افات اأذهلت العامل هي اإحدى الأ

ال�ضاهدة على عظمة هذه احل�ضارة العريقة 

واإجنازاتها ال�ض������خمة يف �ضتى علوم املعرفة 

املختلفة من علوم الطّب وال�ض������يدلة والرّي 

وال�ض������دود؟ اإىل علوم البح������ار واجليولوجيا 

دب  ر�ض، اإىل علوم الفل�ضفة والأ
وطبقات الأ

والفيزياء والكيمي������اء، اإىل علوم التكنولوجيا 

العربية والتي �ضنتطرق للحديث عنها كاأحد 

 يف 
ّ
بداع العربي وال�ض������بق اجللي جمالت الإ

الكت�ضافات.

اإن موؤرخ������ي العلم لهم احل������ّق اإذا ذكروا 

الهند�ضات اللاقليد�ضية على �ضبيل املثال اأن 

ين�ضبوا اخراعها اإىل كل من املجري »يانو�ض 

ملاين  بولياي« والرو�ضي »لوبات�ضيف�ضكي« و الأ

»رميان«. غري اأن موؤرخي العلم �ض������يقعون يف 

خطاأ فادح اإذا هم جتاوزا بع�ض املكت�ض������فات 

التاريخية يف العلم. ولن������رك جانباً النتائج 

ال�شهرية لبن النفي�ص وابن الهيثم وجابر بن 

حيان والبريوين والبتاين والزرقاين والرازي 

والزهراوي..

ولك������ن تق������ي الدين الرا�ش������د ال�ش������امي 

أنهما اأقل �ش������هرة لدينا،  واجلزري ل �ش������ك ا

أر�شيا دعائم  فمن هما هذان العاملان اللذان ا

أُ�ش�ص التكنولوجيا العربية يف ع�رص كانت به  وا

اأوروبة متّر بع�شور من التخّبط والظالم؟

ول������د تقي الدي������ن بن معروف الرا�ش������د 

الدم�ش������قي يف مدينة دم�ش������ق عام )932ه�/ 

1525م( وذاع �ش������يطه يف جمالت عّدة فهو 

والريا�شي  والفيزيائي  وامليكانيكي  املهند�ص 

والفلكي، وتعترب اأبحاثه واكت�شافاته حلقة من 

حلقات �شل�شلة املعارف التكنولوجية العربية 

وب�ش������كل خا�ص م������ا اأورده يف كتابه »الطرق 

لت الروحانية« والذي انتهى  ال�ش������نّية يف الآ

من حتريره عام )959ه�/1552م(.. اأي قبل 

كت������اب »اغريكول« الذي ظه������ر عام 1556م 

وقبل »راميللي« 1588م بفرتة طويلة، و�شف 

لت امليكانيكية  أنواعاً م������ن الآ ه������ذا الكتاب ا

العاّم������ة قبل اأن يرد و�ش������ف م������ا مياثلها يف 

املراج������ع الغربي������ة. فمن مو�ش������وعاته جند 

اأولً ُح������ّق القمر اأو علبة القمر وهي �ش������اعة 
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ميكانيكي������ة  فلكي������ة 

كان������ت معروف������ة يف 

العربية  التكنولوجيا 

كما يقول تقي الدين 

نف�ش������ه وهي م�شابهة 

يف تركيبها لل�شاعات 

وثانياً  امليكانيكي������ة، 

جند اأبحاث������اً مطّولة 

يف »البنكامات« وهي 

أنواع من ال�ش������اعات  ا

والرملي������ة،  املائي������ة 

واأما الف�ش������ل الثالث 

فيتحدث به العامل الدم�شقي عن اآلت رفع املاء 

ثقال والذي و�شف ثالث اآلت  واآلت جّر الأ

منها: الرافعة التي تعمل بالدواليب امل�شننة 

لة التي تعمل بالبكرات واحلبال  )الون�ص( والآ

لة التي تعم������ل باللولب )احللزون(. واأما  والآ

اآلت رف������ع املاء والتي اأفرد لها العامل العربي 

فقرات و�رصوح مطولة و�شف بها عّدة اآلت 

و�شفاً دقيقاً موؤيداً بامل�شّورات واملخّططات 

التو�شيحية الالزمة، فتكلّم عن امل�شّخة ذات 

�شطوانتني املتقابلتني وامل�شخة احللزونية  الأ

وم�ش������ّخة احلبل ذات اأكر القما�ص. واأخرياً 

�شطوانات ال�شّت وهي اأهم  امل�ش������خة ذات الأ

امل�ش������ّخات التي و�ش������فها تقي الدين والتي 

أ�ش������ا�ص اخرتاع املحرك البخاري. واأما  تعترب ا

خ������ر والت�ش������ميم التقني الذي  الخ������رتاع الآ

ي�شاف اإىل جملة اكت�شافات واخرتاعات تقي 

ول عنفة بخارية  الدين فهو و�شفه و�رصحه لأ

آلة تدوير  يف الع������امل )1551م(، فقد و�ش������ف ا

أو العنفة البخارية«  ال�شيخ بو�شاطة البخار »ا

أث������ري البخار على فرا�ش������ات تدير حموراً،  وتا

حيث ورد يف كتابه »الطرق ال�ش������نية« قوله: 

»وقد علمه النا�ص على اأنحاء �ش������تى منها اأن 

يكون يف طرفه دولب بفرا�ش������ات ويو�ش������ع 
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بحذائها اإبريق من النحا�ص املفّرغ امل�شدو�ص 

أ�������ص اململ������وء باملاء، وتك������ون بلبلته قبالة  الرا

فرا�ش������ات الدولب يوقد حتته ب�شي�ص النار 

ويكون البخار حم�ش������وراً يف البلبلة املذكورة 

بريق قرب اإليه  فيديره فاإذا فرغ املاء من الإ

ماء بارد يف اإناء بحي������ث تغط�ص البلبلة فيه 

ناء من  فاإنه يجتذب بحرارته جميع ما يف الإ

أ بدفعه«. املاء ثم يبدا

اإن لهذا الو�شف الذي اأورده تقي الدين 

عام 1551م اأهميته الكبرية يف تاريخ الهند�شة 

ن اأول و�ش������ف لعنفة  امليكانيكي������ة، ذل������ك لأ

بخارية اأورده »برانكا« عام 1629م كان غري 

قابل للت�شديق العلمي، ثم جاء »ويلكن�ز« عام 

آلة تدوير ال�شيخ بو�شاطة  1648م وو�ش������ف ا

العنفة البخارية. ومعنى ذلك اأن تقي الدين 

قد و�شف ب�شورة وا�شحة وجلية، وقبل مئة 

عام من غريه، العنفة البخارية لتدوير ال�شيخ 

لة الت������ي كان موؤرخ������و التكنولوجيا  تل������ك الآ

يظن������ون اأن »ويلكن�ز« هو اأول من و�ش������فها، 

وبهذا يكون تقي الدين قد حقق ن�رصاً كبرياً 

يف الهند�ش������ة امليكانيكية قبل »اغريكول« و 

»راميللي« اللذين ظهرا يف الن�ش������ف الثاين 

من القرن ال�شاد�ص ع�رص امليالدي.

وقب������ل النتقال اإىل عاملن������ا التكنولوجي 

�شارة  خر وهو العامل اجلزري، ل بد من الإ الآ

اإىل اأهمي������ة علماء ومهند�ش������ني بني مو�ش������ى 

الذين و�ش������عوا كت������اب »حيل بني مو�ش������ى« 

والذي يعترب مع كتاب اجلزري من اأهم كتب 

الهند�ش������ة امليكانيكية العربية املعروفة التي 

لت امليكانيكية وتطبيقات  و�شفت خمتلف الآ

التكنولوجيا املختلفة.

أبو العّز بن  ويعترب اجلزري بديع الزمان ا

أ�شهر علماء التكنولوجيا  اإ�شماعيل الرزاز من ا

العربية ويعترب كتابه »كتاب يف معرفة احليل 

الهند�ش������ية« املو�شوع عام )602ه�/ 1205م( 

أو�ش������ع الكتب امليكانيكي������ة التي ظهرت  من ا

جناز  حتى الع�ش������ور احلديثة ويعترب ذروة الإ

العلمي العربي. فاجلزري هو اأول من و�شف 

يف ع������ام 1502م �ش������اقية ذات زجنري ودلء 

وذات م�شننات تلك التي و�شفها »اغريكول« 

عام 1556م والتي كان يديرها رجل بو�شاطة 

أّي اأن و�شف اغريكول« جاء بعد  ذراع املرفق »ا

قّل من و�ش������ف اجلزري.  ثالثة قرون على الأ

فبو�ش������ف اجل������زري لهذه املن�ش������اأة يكون قد 

حّقق �ش������بقاً عظيماً للعرب يف اكت�ش������افاتهم 

أو تبديد لي�������ص يف تطبيقات  من غ������ري هدر ا

ا�شتخدام الطاقة املائية »من�شاأة ال�شيخ حمي 
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الدين على نهر يزيد يف �ش������فح جبل قا�شيون 

بدم�شق« والطاقة الهوائية فح�شب، واإمنا يف 

جم������الت ميكانيكية عديدة منها ال�ش������اعات 

فقية  والتي تعتمد على حركة امل�ش������ننات الأ

وىل فتنتقل  وال�شاقولية التي تتلقى احلركة الأ

عرب م�شننات ال�شاعة ببطء نتيجة لختالف 

م�شاحات امل�شننات فتظل ال�شاعة تعمل يوماً 

كاماًل.

ويعترب كتاب اجلزري »اجلامع بني العلم 

والعمل النافع يف �ش������ناعة احليل« من اأكرث 

الكتب العربية املحققة اأهمية وكمالً، حيث 

أك�ش������فورد اأن اجلزري اأكمل  تب������ني حمفوظة ا

خر عام 602ه�  كتابه يف الرابع من جمادي الآ

املوافق ال�ش������اد�ص ع�رص من كانون الثاين عام 

1206م. فماذا قال العلماء الغربيون يف هذا 

الكتاب:

يق������ول العامل »دونالد هي������ل«: »مل تكن بني 

أية وثيقة من  أيدينا حتى الع�ش������ور احلديثة ا ا

أية ح�ش������ارة يف العامل فيها ما ي�ش������اهي ما  ا

يف كتاب اجل������زري من غنى يف الت�ش������اميم 

وال�رصوحات الهند�شية املتعلقة بطرق ال�شنع 

لت«. اأما موؤرخ العلم ال�ش������هري  وجتمي������ع الآ

»جورج �ش������ارتون« فيقول: »هذا الكتاب اأكرث 

عمال تف�ش������ياًل من نوعه وميكن اعتباره  الأ

جنازات  ال������ذروة يف ه������ذا املج������ال ب������ني الإ

العربية«.

ويقع الكتاب يف اأكرث من �شتمئة و�شبعني 

�ش������فحة من القطع الكبري. وي�ش������ّم الكتاب 

أ�شكالً ور�شومات ملّونة تلويناً  ف�شولً عديدة وا

جمياًل ومده�شاً ي�رصح اجلزري ومن خاللها 

آلي������ة تعتمد  ع������ن اآلت رفع امل������اء وحركات ا

احلركة الدائمة والتوازن وامل�شننات وغريها 

ليات نقل احلركة  من ال�ش������نوف املتعّددة لآ

وامل�شخات »امل�شخة ذات الزناجري والدلء« 

والتي تدور بو�شاطة دولب مائي عن طريق 

امل�شننات املتعامدة.. اأي العتماد يف احلركة 

أو  عل������ى طاقة املياه ولي�������ص الطاقة الب�رصية ا

احليوانية يف تدوير هذه امل�ش������خات. وهذا 

�ش������بق وا�ش������ح وموفق للعرب قبل غريهم يف 

ال�شتفادة من طاقة املياه.

واأخ������رياً ميك������ن القول باأن ال������دور الذي 

لعب������ه املهند�ش������ون والعلم������اء التكنولوجيون 

ثر البارز  وامليكانيكي������ون العرب كان ل������ه الأ

يف تاريخ الهند�ش������ة امليكانيكية والتكنولوجيا 

العربي������ة والعاملي������ة، وكان دلي������اًل هاماً على 

احل�شارة التي و�ش������ل اإليها العرب يف وقت 
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أوروب������ة متّر يف ع�ش������ور من الظالم  كان������ت ا

والتخلف، وللمهند�ش������ني العرب ين�شب بحّق 

اخرتاع العنف������ة البخارية واملحّرك البخاري 

ولي�ص �ش������واهم من علماء هذا املجال، وهي 

عادة  مدعاة م�ش������افة، يف ع�رصنا الراهن، لإ

بداعي������ة التي ميلكها  الثق������ة، بالق������درات الإ

العقل العربي، يف م�ش������رية نهو�شه الوثوقية 

لردم اله������وة التكنولوجية الراهن������ة القائمة 

أ�ش������باب  بني عاملنا العربي- الذي ميلك كل ا

كرث تقدماً يف  ب������داع- والعامل الأ النهو�ص والإ

جمالت العلم والتكنولوجيا.

¥µ
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اأ�س������بح من امل�س������لّم به اأن تطبيقات التكنولوجيا الرفيعة لع�رص املعلومات 

اأخ������ذت تقتحم كل يوم، بثق������ة وبجدارة، جماالً جديداً من جماالت الن�س������اط 

أن�سطته وفعالياته  ن�سان يف ا أو كادت- ترافق االإ ن�ساين، حتى غدت –ا والفعل االإ

نتاجي������ة واخلدمية والتنموية كافة ، بل �س������ارت تزاحمه يف العدد الكبري،  االإ

مر الذي اأ�سبح  عمال، وحتّل حمله فيها، وهو االأ الذي اليكاد يح�س������ى من االأ

ن�س������انية بالتقوي�ض، م�س������كاًل، يف  يه������ّدد الكثري من جماالت وفروع العمالة االإ

كاتب �شوري

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁
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بداعات احلا�سوب والإ

دبية  الفكرية والأ

❁
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�س������باب نف�س������ها، حتدياً  الوقت نف�س������ه وللأ

لل�س������تخدامات  لق������درات ح�رص  حقيقي������اً 

يل حت������ى نهاية العقد  املتنوعة للحا�س������ب الآ

ن�س������ان. ومما يوؤكد  أنها الإ املا�س������ي، فوجد ا

يل يف  الدور التناف�س������ي اخلطري للحا�سب الآ

أنه قد مت������ت عملية قد  ن�س������ان ا مواجه������ة الإ

جتاوزت ال�س������تمئة جمال، وعل������ى الرغم من 

�س������خامة هذا الرقم، اإل اأن عملية احل�رص 

كانت غري �س������املة، لوجود جم������الت عديدة 

يل، ومل ي�سملها  ا�س������تخدم فيها احلا�س������ب الآ

. ول �س������ك اأن هذا الرقم ال�سخم 
)1(
احل�رص

ن�سانية التي جنح  ن�س������طة الإ لعدد جمالت الأ

احلا�س������ب الآيل يف اقتحامها قد ازداد كثرياً 

عن ذلك، و�سوف يزداد اأكرث مع زيادة التقدم 

العلمي، والتكنولوجي، ومع اقرتاب العامل من 

ول للقرن احلادي والع�رصين. نهاية العقد الأ

يل  مر اأن احلا�س������ب الآ والعجي������ب يف الأ

ن�س������ان يف جمال  مل يقت�������رص على مزاحمة الإ

عمال العتيادية واملكرورة ذات امل�ستويات  الأ

أ يقتحم جمال امل�س������تويات  الدني������ا، واإمنا بدا

ن�س������انية،  عمال الإ املتو�س������طة والعليا من الأ

بداعية مبختلف  عمال الإ دارة، والأ كاأعمال الإ

دبية والفنية، وهو ما  أ�س������كالها العلمية والأ ا

ن الكث������ري من القلق ل������دى الكثريين  يث������ري الآ

دبي  م������ن املبدعني، خ�شو�ش������اً يف املجال الأ

أك������رث من غريه  ال������ذي يتميز بكونه ل�ش������يقاً ا

ن�شاين  بداعية بالوجدان الإ �ش������كال الإ من الأ

ن�شان.  والفكر الفل�شفي واخليال اخلالق لالإ

دبي اأهمية بالغة  بداع الأ ومن املعروف اأن لالإ

فراد وال�شعوب، وذلك بالنظر اإىل  يف حياة الأ

الدور الذي يوؤديه يف ت�شكيل الفكر والوجدان 

ن�ش������ان. وتلك حقيقة واقعية قد  الراقيني لالإ

بداع  تاأكدت على مر الع�ش������ور، حيث اإن الإ

دبي باأجنا�ش������ه كافة املتمثلة يف الق�ش������ة  الأ

والرواية والق�ش������يدة ال�ش������عرية وامل�رصحية، 

دبية، وبالنظر اإىل  جنا�������ص الأ وغريها من الأ

دبي  بداع الأ ن�ش������ائي الذي يوؤديه الإ الدور الإ

يف الرتق������اء بالكيانني الفك������ري والوجداين 

أ�شا�شية لنه�شة  ن�شان، فهو يتخذ كركيزة ا لالإ

الأمم وال�شعوب.

مر من ه������ذه الزاوية، فاإن  وبالنظ������ر لالأ

بداع -وكما  يل ملجال الإ اقتحام احلا�ش������ب الآ

�ش������بق القول– يثري الكثري من القلق. ومبعث 

هذا القلق يكمن فيما تو�شلت اإليه تكنولوجيا 

املعلومات حديثاً، وهو ما يعرف بالتكنولوجيا 

لكرتوني������ة احليوي������ة )Bionics(، وه������و  الإ
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ن������وع م������ن التكنولوجي������ا الرفيعة، 

 )Simulation( تقوم باملح������اكاة

للكائن������ات احلي������ة يف الكث������ري من 

كاحلرك������ة  احليوي������ة،  العملي������ات 

ب�شار وغري  والإ وال�ش������مع  والنطق 

لة  ذل������ك، م������ن خ������الل تزوي������د الآ

 Neural( بال�ش������بكات الع�ش������بية

Networks(، وعلى نحو يقرتب 

به������ا كثرياً مم������ا علي������ه احلال يف 

ن�شان.  �شبكات املخ الع�شبية لدى الإ

وقد جنحت بناء على ذلك الكثري 

يل  من التجارب جلعل احلا�شب الآ

ن�ش������ان،  يتفه������م اللغة الطبيعية لالإ

ويعمل على حتليل الن�ش������و�ص من 

خالل فهم ال�ش������ياق الع������ام الذي 

ترد في������ه، وذلك بو�ش������اطة عمليات الربجمة 

ن  احلا�ش������وبية )Software( الت������ي يتم الآ

 )Hardware( يل ت�شميم وت�شغيل العتاد الآ

أ�شا�ش������ها. وقد و�ش������ل التطور يف هذا  على ا

املج������ال اإىل حد القرتاب كث������رياً مما ميكن 

يل، بجعله يدير  و�شفه باأن�شنة احلا�ش������ب الآ

احلوارات، ب�شكل يكاد يكون متطابقاً متاماً 

ن�شاين. مع احلوار الإ

حا�ضب اآيل يكمل رواية ناق�ضة

وعلى �ش������وء موا�ش������لة التط������ور للتوجه 

يل نحو مواقع اأكرث تقدماً يف  باحلا�ش������ب الآ

دبي، فقد تو�ش������ل الكاتب  بداع الأ جم������ال الإ

مريك������ي )�ش������كوت فرن�������ص( اإىل طريق������ة  الأ

دبية  عمال الأ ميكن بو�شاطتها ا�ش������تكمال الأ

الناق�شة التي تويف اأ�ش������حابها قبل النتهاء 

منها. وتتمثل الطريق������ة اجلديدة يف تزويد 

يل باملعلومات اخلا�شة باأ�شلوب  احلا�ش������ب الآ
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املوؤل������ف، وطريقة كتابته، و�ش������ري احلدث يف 

الرواية، و�شخ�ش������ياتها، ل�ش������تكمال العمل. 

وق������د اأجري������ت التجربة عل������ى رواية )حكم 

النقاد( التي توفيت كاتبتها )جاكلني �شوران( 

. ويالح������ظ هن������ا مدى 
)2(

قب������ل ا�ش������تكمالها

يل ودور  الت�ش������ابه التام بني دور احلا�شب الآ

ن�شاين يف العتماد على فهم الن�ص  العقل الإ

دب������ي الناق�������ص من خالل ال�ش������ياق العام  الأ

أ�شلوب  الوارد فيه، واملتمثل يف التعرف على ا

الكاتب، ومناهجه يف الكتابة، والتعرف على 

الطبائع العامة لل�شخ�ش������يات، وخط ال�شري 

العام للحدث الرئي�شي يف الن�ص، وغري ذلك 

مور  من معلومات. ول �ش������ك اأن مثل هذه الأ

ن�ش������اين، فاإنه يكون  اإذا ما تزود بها العقل الإ

مبقدوره تكمل������ة الن�ص الناق�ص ب�ش������هولة. 

مر  ول غرابة يف ذل������ك، ولكن الغريب يف الأ

يل القيام بهذه املهمة  اأن يتوىل احلا�ش������ب الآ

ن�شان،  بالطريقة نف�ش������ها التي يوؤديها بها الإ

ن�شان.  وبدلً من الإ

حا�ضب اآيل موؤلف روائي

غرب م������ن ذلك اأن ينجح م�ش������ممو  والأ

يل  لي������ة يف تزويد احلا�ش������ب الآ الربام������ج الآ

بالق������درة على التاألي������ف الروائي. وقد يبدو 

مر مث������رياً للذهول م������ن اأول وهلة، ولكن  الأ

أو تقل حدته  مثل هذا الذهول قد يتال�شى، ا

عندما نعلم اأن اأهل الذكاء ال�ش������طناعي ما 

زال دورهم يقت�رص على ح�رص دور احلا�شب 

يل يف ح������دود املح������اكاة، والتقليد، ولي�ص  الآ

دبي. فالكتابة  بداع الأ التجدي������د يف جمال الإ

دبي������ة يف نظر هوؤلء ما ه������ي اإل نوع من  الأ

 ،)Test Generation( توليد الن�ش������و�ص

وهو املجال الذي جعلوا منه اأحد فروع الذكاء 

ال�شطناعي املتخ�ش�شة، وهم بناء على ذلك 

آلية على منط �شكل  يفرقون بني اإنتاج رواية ا

أو ابتداع �شكل  �ش������ابق للرواية، وبني ابتكار، ا

قل حالياً-  جديد لها. وهم قانعون -على الأ

نتاج،  باأن تكون حدود مغامراتهم يف جمال الإ

ل البت������كار، ولكن ل يفوتهم اأن يذكرونا باأن 

معظم الروايات ال�شتهالكية، بل ومنها تلك 

نتاج.  كرث رواجاً، تندمج حتت ف�ش������يلة الإ الأ

أيهم اأن  لة يف را ل������ذا فال يقلل من طم������وح الآ

)3(
حتذو حذوها.

وفيما يلي جانب من املكونات الرئي�شية 

نتاج الق�ش�ص: لية لإ حد النظم الآ لأ

.Plot Maker شانع احلبكة� -



دبية بداعات الفكرية والأ احلا�سوب والإ

3842010 �شـــــــــــــــباط     557 العــــــــــــــدد 

  .World Maker شانع عامل الروؤية� -

 Events ح������داث  الأ حماك������ي   -

.Simulator

.Narrator ناظم ال�رصد -

.
)4(

 Test Generator مواد الن�ص -

حا�ضب اآيل �ضاعر

ونف�ص ما يفعله احلا�شب الآيل يف جمال 

الق�شة والرواية، يفعل مثله يف جمال ال�شعر، 

يل يف  ن ا�شتخدام احلا�شب الآ حيث ي�شاع الآ

توليد ال�ش������عر بغر�ص الت�ش������لية. ولي�ص على 

م�ش������تخدم احلا�شب �ش������وى اأن يزوده ببع�ص 

املعلومات، كاأن ي������زوده بقائمة من املفردات 

اللفظية، ومبو�ش������وع الق�ش������يدة، مع حتديد 

مي������زان ال�ش������عر املطل������وب، وغ������ري ذلك من 

املعلومات الالزمة يف هذا ال�شاأن، حتى يقوم 

ألفاظه ب�ش������ورة  الربنام������ج بداخله باختيار ا

ع�ش������وائية، ليعطي يف النهاية ق�ش������يدة على 

)5(
منط �شكل م�شابه لق�شيدة �شابقة. 

يل الذي  ومثل هذا التوجه باحلا�ش������ب الآ

أو  يعتمد على املح������اكاة والتقليد ملا ينتجه، ا

ن�ش������ان، قد ل يثري �شيئاً من القلق  يبدعه الإ

يف الوقت الراهن، ولكن هناك ما يثري الكثري 

من القلق برغم ذلك، وه������و اأن التكنولوجيا 

املتقدم������ة والرفيع������ة لع�������رص املعلومات يف 

تطور م�شتمر ودوؤوب، كما اأن التطور ينطلق 

ب�رصعات قيا�شية مذهلة، وهو ما ي�شع على 

عاتق املبدعني م�ش������وؤولية التهيوؤ ملجابهة ما 

ميكن اأن ي�شفر عنه مثل هذا التطور اجلامح 

واملتالحق لتكنولوجيا ع�رص املعلومات.

جعب���ة  يف  امل�ض���تقبل  يخبئ���ه  م���ا 

يل احلا�ضب االآ

يل ق������د عجز  ن احلا�ش������ب الآ ونظ������راً لأ

دبي  ب������داع الأ وم������ازال عن بلوغ م�ش������توى الإ

اخلال�ص، وهو امل�ش������توى الذي قد ي�شتحيل 

ق������ل قد يطول ذلك  علي������ه بلوغه، اأو على الأ

يل  الزم������ن الذي يتو�ش������ل فيه احلا�ش������ب الآ

بداع ذو طبيعة اإن�ش������انية  ن الإ اإليه، ونظراً لأ

خا�ش������ة، فهو وكما جاء يف تعريف ال�رصيف 

بداع هو : )اإيجاد  اجلرج������اين له باأنه، اأي الإ

�شيء من ل�شيء، اأي اإيجاد �شيء غري م�شبوق 

مبادة ول زمان، وه������و يقابل التكوين، لكونه 

م�ش������بوقاً بالزم������ان، والتقاب������ل بينهما تقابل 

بداع عب������ارة عن اخللو  الت�ش������اد، فيكون الإ

من امل�ش������بوقية مبادة، والتكوي������ن عبارة عن 

. ويالح������ظ مدى الدقة 
)6(

امل�ش������بوقية مبادة

العلمي������ة املتناهي������ة يف �ش������ياغة مث������ل هذا 
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ب������داع لدى ال�رصيف اجلرجاين،  التعريف لالإ

أو  وهو ما مل يتو�ش������ل اأحد من علماء الغرب ا

)7(
ن اإىل مثله.

ال�رصق حتى الآ

واإذا اأخذن������ا مث������ل ه������ذا التعريف الفذ 

ب������داع ال������ذي كان معروف������اً ل������دى علماء  لالإ

�ش������المية، فاإننا  امل�ش������لمني يف احل�ش������ارة الإ

ن�شعر ب�ش������هولة بذلك البون ال�شا�شع بني ما 

دبي  يل يف املج������ال الأ يقوم به احلا�ش������ب الآ

ب������داع، اإذ اإن ما يقوم به احلا�ش������ب  وبني الإ

الآيل يف ه������ذا املجال ل يتع������دى كونه نوعاً 

أ�شا�شاً على التقليد  من التكوين الذي يعتمد ا

عمال �ش������بق و�ش������عها بو�ش������اطة  واملحاكاة لأ

ن�ش������ان. ورمبا لذلك يذه������ب البع�ص اإىل  الإ

يل على تقدمي  �رصورة ق�رص دور احلا�شب الآ

دبي، خا�ش������ة واأن  الدعم ل�ش������نعة النقد الأ

أدبية  الجتاه حالياً نحو الرتكيز على درا�شة ا

الن�ش������و�ص من داخلها، كما ميكن ال�شتفادة 

يل يف بناء املعاجم املفهر�شة  من احلا�شب الآ

بداعية،  للمبدع������ني القدامى ونتاجاته������م الإ

كرث نفعاً  مثل، والأ ن�شب والأ وهي الوظيفة الأ

يل اأن ينه�ص بها  التي ي�ش������تطيع احلا�شب الآ

بكف������اءة، وهو ما يتفق يف الوقت نف�ش������ه مع 

ال�شعار الذي يردده اأهل الذكاء ال�شطناعي 

ل������ة اأكرث اإنتاجية  وه������و: )هدفنا اأن جنعل الآ

)8(
والب�رص اأكرث ابتكارية واإبداعاً(.

ولكن م������ع التط������ور املتالح������ق وال�رصيع 

للتكنولوجيات الرفيعة لع�رص املعلومات، فاإنه 

ل ي�شتبعد اأن يفاجئ اأهل الذكاء ال�شطناعي 

العامل بتو�ش������لهم اإىل اإيجاد حا�شب اآيل ميلك 

بداع������ي اخلال�ص،  جناز الإ القدرة عل������ى الإ

وذلك من خالل التطوير امل�ش������تمر يف جمال 

يل بال�ش������بكات الع�شبية  تزويد احلا�ش������ب الآ

داء الع������ايل. وحني يحدث �ش������يء من  ذات الأ

ذلك، واإن كانت مقدماته قد حدثت بالفعل، 

ن�ش������ان يف  لة على الإ فهل ميكن اأن تتفوق الآ

بداع؟ جمال الإ

لع������لَّ ال�ش������نوات القليل������ة القادمة تتكفل 

جابة على مثل هذا ال�ش������وؤال. ولكن على  بالإ

مر جد خطري، ويحتاج للكثري  اأي ح������ال، فالأ

م������ن البح������ث والتاأمل، و�ش������جاعة املواجهة. 

ويعني ذلك حتمية اإيج������اد الدافعية القوية 

ن�شان، �شاحب الذكاء الطبيعي،  لدى املبدع الإ

غري املح������دد، للبحث ال������دوؤوب عن قدرات 

جديدة داخل املناط������ق املعتمة واملعطلة عن 

ن�شاين، ليحاول اأن يتحلى  العمل يف عقله الإ

بها، ويتفوق به������ا على هذا املناف�ص اخلطري 

يل. امل�شمى باحلا�شب الآ
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باحث لبناين كبري جاء اإىل دم�ص������ق للم�ص������اركة يف ندوة خا�ص������ة بالرواية 

الفل�ص������طينية. ف������كاأين عندما لقيته قد عرثت على كن������ز ثمني. قا�ص وروائي 

دبية جميعها، واآخر  نواع الأ أك������رث من 20 كتاباً يف هذه الأ وناقد وبحاثة، وله ا

كتبه عن الق�صة وفنيتها.

ي�رسين اأن اأحاور الدكتور زراقط وهو اأول لبناين اأحاوره.

د. عبد املجيد زراقط: 

املقاومة م�رشوع بديل

اأديب وقا�ص �شوري ❁

ò

❁
�إعد�د: عادل �أبو �شنب
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 املولد والن�س�أة والدرا�سة؟ 

ولد عب������د املجيد زراقط يف قرية مركبا 

–ق�ض������اء مرجعي������ون- لبن������ان اجلنوبي، يف 

1946/12/3، تلَّق������ى درا�ض������ته االبتدائي������ة 

واملتو�ض������طة يف مدر�ض������ة بلدت������ه والبل������دات 

املجاورة. انت�ضب اإىل دار املعلّمني واملعلّمات 

ج فيها عام 1967. يف �ضيدا، وتخرَّ

تابع درا�ضته، وهو يعمل يف حقل التعليم: 

االبتدائي واملتو�ض������ط والثان������وي، اإىل اأن نال 

درجة الدكتوراه من جامعة القدي�س يو�ضف، 

فانتق������ل اإىل التعليم اجلامع������ي يف اجلامعة 

اللبنانية- الف������رع الرابع، منذ العام 1984-

1985، واليزال يتابع حركة الثقافة العربيَّة، 

وين�������ر متابعات������ه يف ع������دد من ال�ض������حف 

������ة والعربية، وي�ض������ارك يف الكثري من  اللبنانيَّ

مترات العلميَّة.
املوؤ

بح������ث يف ر�ض������الة املاج�ض������تري، يف تاأثري 

ل دول������ة عربيَّة على تطوُّر ال�ض������عر  وَّ
أ تك������وُّن ا

العربي، ويف اأطروحة الدكتوراه/ اخت�ضا�س 

دبي التي واكبت ال�ض������عر  يف حركة النَّقد االأ

احلدي������ث: ال�ض������عراء اللبناني������ون نّقاداً، ويف 

اأطروح������ة الدكت������وراه اللبناني������ة، يف بنية/ 

واية اللبنانيَّة  �ض������كل )Morphology( الرِّ

������ادرة خالل احلرب اللبنانيَّة )1972- ال�شَّ

دي  1992(، م�ش������تخدماً اأ�شول التحليل ال�رصَّ

واي������ة اللبنانية والواقع  يف معرفة واق������ع الرِّ

د فيها. املتج�شِّ

دب ونقده،  يكتب اأبحاث������اً يف تاري������خ الأ

دب  ������ة الق�ش������رية والأ واية والق�شَّ يكت������ب الرِّ

ه للفتيان. املوجَّ

- ما هي كتبك التي اأ�ضدرتها؟

• درا�ضات:
������لطان،  موي بني الفّن وال�شُّ ������عر الأ - ال�شِّ

1403ه�������/  ط.1،  الباح������ث،  دار  ب������ريوت، 

1983م.

- دي������وان جميل بثين������ة، حتقيق وتقدمي، 

بريوت: دار الهالل، ط.1، 1978.

������اق العرب، ب������ريوت، دار الهالل،  - ع�شَّ

ط.1، 1988، ط.2، 1997.

دبي املعا�رص، دار  - احلداثة يف النَّقد الأ

احلرف العربي، ط.1، 1411ه�/1991م.

عر ونقده..، بريوت: دار  - يف مفهوم ال�شِّ

احلق، ط.1، 1998.

دبي، بريوت:  اث الأ
ُّ

- درا�ش������ات يف ال������رت

مركز الغدير، ط.1، 1999.

������ة، جزءان،  واي������ة اللبنانيَّ - يف بن������اء الرِّ

بريوت: اجلامعة اللبنانية، ط.1، 1999.
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������عر واأعالمه )الع�رص  - درا�شات يف ال�شِّ

العبا�ش������ي(، بريوت: دار اب������ن بادي�ص، ط.1، 

.2000

أنواع������ه، ك�ش������ارة: مكتب������ة  دب وا - يف الأ

اجلامعة، 2005.

دب������ي العرب������ي، ق�ش������ايا  ب������داع الأ - الإ

واإ�ش������كالت، بريوت: مرك������ز الغدير، ط.1، 

.2003

ديَّة،  ������عريَّة وال�رصَّ �ش������لوبيَّة وال�شِّ
- يف الأ

ك�شارة: مكتبة اجلامعة، 2007.

دب������ي ومعرفت������ه، ب������ريوت:  - النَّ�������صُّ الأ

اجلامعة اللبنانية، ط.1، 2008.

������ة وفنِّيته������ا، ب������ريوت: مركز  - يف الق�شَّ

الغدير، ط.1، 2009.

• روايات وق�ض�س ق�ضرية:
- ذات ع�رص )ق�ش�������ص ق�شرية(، )نالت 

جائزة احت������اد الكتَّاب اللبناني������ني، 1990(، 

بريوت: دار الفارابي.

آف������اق )رواية(، ب������ريوت: دار الهادي،  - ا

ط.1، 1992.

- مناديل )ق�ش�������ص ق�شرية(، من�شورات 

دباء والكتَّاب العرب، ط.1،  الحتاد العام لالأ

.1994

حيل )رواية(، البقاع:  - الهجرة يف ليل الرَّ

يف الثقافيَّة، ط.1، 1996. حركة الرِّ

- حكايات يف البال )ق�ش�������ص ق�شرية(، 

بريوت: دار النخيل، ط.1، 2004.

طفال: ه لالأ • اأدب موجَّ
تي، بريوت: دار الهالل،  - حكاي������ات خمدَّ

.1985

- القم������ر الهارب، حكايات الكروم، ملك 

زرق، انت�شار الع�شافري،  الب�شتان، البالون الأ

بريوت: موؤ�ش�ش������ة الكت������اب احلديث، ط.1، 

.1986

������ة، ع������ودة الع�ش������افري،  حبَّ
- درو�������ص الأ

بريوت: دار احلدائق، ط.1، 1993.

ح�ش������ان، قرية  وىل، جنَّة الإ - املرتب������ة الأ

أيام النَّ�رص، ب�ش������تان  العطاء، تلبي������ة النِّداء، ا

العطاء، الورقة ال�ش������ائعة، �ش������هل اجلواهر، 

قوي������اء، مفاجاأة  ال������دروب، نادي الأ مفاتيح 

وهدّيتان، �رصُّ النج������اح، بريوت: دار املنتدى، 

ط.1، 1994.

م������ري الغايل، �ش������خرة احلّظ، هديَّة  - الأ

اجلد، بريوت: دار الفكر العربي.

مارات العربيَّة املتحدة  - عيد الن�رص، الإ

ة الطفل  )نالت جائزة ال�ش������يخة فاطمة لق�شَّ

العربي(.
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هب������ي، القاهرة:  - رحل������ة القف�������ص الذَّ

�شل�شلة قطر النَّدى، ط1، 2003.

- م������ن تاريخن������ا )جمموعة ق�ش�������ص(، 

بريوت: مركز الغدير، ط.1، 2008.

- دروب اخلري، ب������ريوت: مركز الغدير، 

ط.1، 2008.

ى ل���ك اأن تهت���دي اإىل  - كي���ف ت�ض���نَّ

قد؟ مرفق البحث والنَّ

ل مقال نق������دي كتبته كان  وَّ
أ نَّ ا

أ أذك������ر ا • ا

أتابع درا�ش������تي يف دار  يف عام 1966، وكنت ا

املعلِّمني يف �شيدا. وكنَّا، نحن اأع�شاء اللجنة 

الثقافيَّة، ن�شدر جملَّة ا�شمها »القلم النا�شئ«، 

ة ق�شرية، ومقالً  آنذاك ق�شَّ وقد ن�رصت فيها ا

ة  نقديَّاً عنوانه: »جنيب حمفوظ رجل الق�شَّ

أ�ش������اتذتنا  العربيَّة«. ولقي املقال تقديراً من ا

وت�ش������جيعاً، فوا�ش������لت الكتابة يف املجالني: 

الق�ش�شي والنَّقدي، ثم غدت الكتابة النَّقديَّة 

أزاول������ه يف اجلامعة ويف ال�ش������حافة  عم������اًل ا

������ر هذا العمل اليومي على  أثَّ الثقافيَّة. وقد ا

������ه فاعليَّة ذهنيَّة،  الكتابة الق�ش�ش������يَّة، اإذ اإنَّ

والكتابة فاعليَّة حد�ش������يَّة، ع������الوة على اأن 

العم������ل اليوم������ي كان ياأخذ معظ������م الوقت، 

والكتابة الق�ش�شيَّة كانت هواية، تلبي رغبة 

أ�ش������عر،  ة بني وق������ٍت واآخر، ما يجعلني ا ملحَّ

حيان، ب������اأن املبدع يف داخلي  يف كثري من الأ

مقموع، وهذا ما اقت�شته ظروف احلياة، اإذ 

اإّن اأي كات������ب يف بالدنا يحت������اج اإىل اأن يوفر 

ما يلبيِّ �رصوط حياته وحياة اأ�رصته من عمل 

بداعي، هذا اإن  اآخر يزاوله �ش������وى العمل الإ

كان يريد اأن يحيا حياة كرمية.

ولعلّي وجدت ما يلبي احلاجتني: املاليَّة 

طفال،  ه������ة لالأ ������ة يف الكتابة املوجَّ بداعيَّ والإ

أ�ش������همت يف تاأ�ش������ي�ص بع�ص املجالت  اإذ اإين ا

طف������ال، وكتبت فيها،  ������ة بثقاف������ة الأ املخت�شَّ

أزال اأكتب، وقد  ويف غ������ري جملّة اأخرى، وم������اا

اأ�شدرت عدداً كبرياً من جمموعات الق�ش�ص 

حبُّها، 
طف������ال، وهذه الكتاب������ة اأ ه������ة لالأ املوجَّ
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أوا�ش������ل جتاربي يف جماله������ا، واأعتقد باأين  وا

ة. وهنا، يف هذا املجال،  اأجنزت اأعمالً مهمَّ

، ومنطلق يف عامل رحٍب جميل،  أ�شعر باأين حرٌّ ا

بنائنا املتع������ة اجلماليَّة، عالوة على  يوف������ر لأ

القيم الرتبويَّة.

تان  - هل ميكن اأن تتعاي�س الفاعليَّ

ة؟ قديَّ ة والنَّ بداعيَّ االإ

• قد متثل جتربتي، يف الكتابة، اأمنوذجاً 

دبي وبني  ديب منتج النَّ�ص الأ للعالقة بني الأ

ديب ناقده. وال�شوؤال الذي يطرح، يف هذا  الأ

املج������ال هو: هل تتعاي�ص هات������ان الفاعليَّتان 

أّن اإحداهم������ا تطغ������ى على  أو ا وتتفاع������الن، ا

أو تلغيها؟ ثّم هل ميكن  خ������رى فتهّم�ش������ها ا الأ

أديباً  للنَّاق������د اأن يك������ون، يف الوقت نف�ش������ه، ا

مبدعاً كبرياً؟

�شغلتني هذه الق�شيَّة منذ زمن، فاخرتت 

وىل للدكتوراه هو  طروحت������ي الأ مو�ش������وعاً لأ

عراء اللبنانيون نقاداً«. وحاولت الو�شول  »ال�شُّ

اإىل اإجابة ملمو�ش������ة. وتبنيَّ يل، بعد درا�ش������ة 

ا�شتقرائيَّة- ا�ش������تدللية، اأن لي�ص من اإجابة 

حا�شمة يف هذا املجال، فلي�ص من ال�رصوري 

أنَّه  اأن يكون ال�شاعر/ املبدع ناقداً كبرياً، كما ا

ديب/ املبدع  وري اأن يكون الأ لي�ص من ال�رصَّ

أديباً  أو اأن يكون النَّاقد الكبري ا ناقداً خمفقاً، ا

فا�ش������اًل. وتوجد ح������الت قليل������ة يف التاريخ 

ديب املبدع فيها ناقداً كبرياً،  دب������ي كان الأ الأ

أو  والغالب هو اأن يطغى عل������ى اأدب النُّقاد، ا

ر  نَّ املنظِّ
أ اأدب العلماء، العن�رص العقلي، كما ا

أ، يف حني  الناق������د ينطلق يف الغالب من املبدا

دبي، ينبغي اأن  ب������داع الأ اأن النط������الق يف الإ

يكون من مناخ انفعايل.

���ة  ���رًا، ن���دوة خا�ضَّ - ح����رصت، موؤخَّ

ة، يف دم�ضق، فما  بالرواية الفل�ض���طينيَّ

دب  هو اإ�ض���هامك يف هذا الل���ون من االأ

���دوة  ���ة، ويف النَّ القوم���ي، ب�ض���ورة عامَّ

ة؟ املذكورة، ب�ضورة خا�ضَّ

������ة يف لبنان، ويف  دبيَّ
أتاب������ع احلركة الأ • ا

أواكبها، واأكتب،  خرى، وا قط������ار العربيَّة الأ الأ

ب������ني حني واآخر، مق������الت نقديَّة عن الكتب 

الت������ي ت�ش������در حديث������اً، وخا�ش������ة الروائيَّة 

منه������ا، ومن هذه الكتب ما ي�ش������دره الكتَّاب 

الفل�شطينيُّون، ومنهم غ�شان كنفاين، ور�شاد 

أبي �ش������اور، و�ش������حر خليفة، وحممود موعد،  ا

أ�شارك يف موؤمترات  وح�شن حميد.. كما اأين ا

دبيَّة ونقديَّة 
أ �شة لبحث ق�شايا ا وندوات خم�شَّ

قط������ار العربيَّة، ولديَّ  متنوِّعة، يف معظم الأ
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را�ش������ات يف هذا املجال..، غري  الكثري من الدِّ

ن، بجمع هذه املقالت  أنن������ي مل اأقم، حتى الآ ا

را�ش������ات يف كتب، وميكن اأن يحدث هذا  والدِّ

ذات يوم.

أم������ا اإ�ش������هامي يف الندوة الت������ي ذكرتها،  ا

فيتمّثل يف درا�ش������ة عنوانها: »ف�شاء اللجوء 

الفل�شطيني/ املخيم«، يف رواية »تعايل نطريِّ 

اأوراق اخلريف حل�ش������ن حمي������د اأمنوذجاً«. 

فقد كان وا�شحاً اأن ف�شاء اللجوء هذا ميّثل 

جتربة اإن�ش������انيَّة فريدة مل يع�ش������ها اأي �شعب 

كرث متثياًل  واية الأ من قبل، ووج������دت اأن الرِّ

واية الت������ي ذكرتها  له������ذه التجربة ه������ي الرِّ

آنفاً، فقمت بدرا�ش������ة هذا املو�شوع يف هذه  ا

ة ل يت�شع  ������لت اإىل نتائج مهمَّ واية، وتو�شَّ الرِّ

ن. املقام لذكرها الآ

وق������د متّثل������ت فل�ش������طني وق�ش������يَّتها يف 

وايتني: »اآفاق«  كتابات������ي الق�ش�ش������يَّة، يف الرِّ

و»الهج������رة يف ليل الرحيل«، ويف الق�ش�������ص 

الق�ش������رية التي كتبتها، فهذه الق�ش������يَّة هي 

ة نحن اجليل الذي  ق�ش������يتنا املركزيَّة وخا�شَّ

ر�شع حليب النكبة، ولدي جتربة متميِّزة يف 

الكتابة يف هذا املجال، اإذ اإيّن كتبت ق�ش�شاً 

طفال،  هة لالأ رة )�ش������يناريوهات( موجَّ م�ش������وَّ

عن يوميات النتفا�شة، وكانت جملة »ماجد« 

م������ارات العربية املتحدة  التي ت�ش������در يف الإ

أ�ش������بوعياً، وملدة �ش������نتني، كما اأين  تن�رصه������ا ا

طفال عن فل�ش������طني  هة لالأ كتبت رواية موجَّ

حبَّة«.
عنوانها: »درو�ص الأ

دب وال�ضيا�ض���ة  - يف العالق���ة بني االأ

ماذا تقول؟

• لي�ص من اأدب م������ن دون روؤية اإىل العامل 

أ�ش������يائه وق�ش������اياه، مبا يف ذلك الق�ش������ايا  وا

ال�شيا�ش������يَّة، ال�ش������وؤال الذي يطرح هو: كيف 

تتمّثل هذه الروؤي������ة؟ اإن متثلت مبا�رصة، تكن 

يا�ش������ة، اأو من  معرفة مبا�رصة تقرب من ال�شِّ

أما اإذا كانت الروؤية  أّياً يكن مو�شوعه. ا الفكر ا

أو اإذا كانت معرفة جماليَّة، تكن  غري مبا�رصة، ا

�شا�ص  دب وظيفته الأ أدباً. الأ اللغة التي تقدمها ا

جماليَّة. يوؤدي هذه الوظيفة فيك�شف الواقع 

من خمتلف نواحيه. ال�شيا�ش������ي يعمل دائماً 

دب يف خدمة م�رصوعه، يف  عل������ى توظيف الأ

دب العرب������ي مناذج كثرية على هذا  تاريخ الأ

التوظيف. اليوم، يوجد تك�شب كما وجد من 

آونة، ول تزال قائمة، ولكن بدرجة  ت ا قبل. مرَّ

اأقل، كان الناطق فيها ب�ش������وت مقاوم ميّثل، 

ون بالنظام العاملي اجلديد،  كما يزعم املب�رصِّ



د. عبد املجيد زراقط: املقاومة م�رشوع بديل

3942010 �شـــــــــــــــباط     557 العــــــــــــــدد 

وها »ما قبل  مرحلة منقر�ش������ة، مرحلة �ش������مُّ

« الذي يقوده »زيو�ص  «، هذا »التح�رصُّ التح�رصُّ

الع������امل اجلديد«، ووكيل������ه يف الوطن العربي 

أو�ش������طية تلغي الذات وجتعلها  املب�رصِّ ب�رصق ا

منقر�ش������ة..، يف �ش������بيل وجود ه������ذه الذات 

بداع  تنبغ������ي مقاومة هذا الجتاه، كيف؟ بالإ

ات وق�شاياها.. لً، باإبداع هموم هذه الذَّ وَّ
أ ا

ونة، طلع علينا �شحفي يقول  يف تلك الآ

يف تعليقه على اإحدى املجموعات ال�ش������عريَّة 

ال�ش������ادرة يف حين������ه: لي������زال معج������م هذه 

ن مفردات تنتمي  املجموعة ال�ش������عرية يت�شمَّ

م،  اإىل مرحلة بادت، مثل الرتاب، الوطن، الدَّ

القد�ص.. ويقرر بلغة الكاهن يف معبد العامل 

أوان التخلّي والتحلّي. آن ا اجلديد: ا

التخلّ������ي عن ال������ذات وق�ش������اياها، وعن 

الوج������د.. والتحلّي بنعمة »ق������ارون الع�رص« 

وما اأدراك ما مال قارون هذا الع�رص. يُْقبل 

خر و�شداه،  فتم�ش������ُخ الثقافة وتغدو ظل الآ

ق�ص ب�شال�شل  ويحلو التحلّي بهذا املال والرَّ

أ�شماء عديدة من  ى ا ب اجلديد، امل�شمَّ التك�شُّ

قبيل الت�شليل.

ديب يف هذا العامل  - ه���ل من دور لالأ

اجلديد؟

ن،  ديب، الآ أق������ول ل������ك: اإن دور الأ • قد ا

أنَّه يف الواقع الذي نعي�ص  حمدود. امل�ش������كلة ا

�ص.. مثقفو  ديب، واملثقف بعامة، مهمَّ فيه، الأ

التك�ش������ب يوظفون ق������وة عمله������م، اإنتاجهم 

دبي، يف خدمة م�رصوع ال�شيا�شي املوظف  الأ

يف خدمة م�رصوع �شيد العامل اجلديد، وهوؤلء 

ع������الم واملنابر  ميلك������ون معظ������م و�ش������ائل الإ

الثقافية، يطلُّون من عٍل، ويلوكون تنظريات 

عن خ�ش������ائ�ص املرحلة اجلديدة وحداثتها، 

خري������ن بالتخلّ������ف وبالنتم������اء  وينعت������ون الآ

اإىل مرحل������ة منقر�ش������ة، ول ي�ش������محون لهم 

خرون يواجهون قمعاً  بالوجود. املثقف������ون الآ

لطان ال�شيا�شي  على خمتلف امل�ش������تويات: ال�شُّ

الجتماعي الثقايف يقمعهم، عالوة على اأن 

ديب مل يع������د كبرياً يف  احليِّز ال������ذي بقي لالأ

ي�شال احلديثة،  عالم والإ وجود و�ش������ائل الإ

ويف وجود ال�ش������ائقة املالية، اأي وقت ومال 

أوا..؟ بقي للنَّا�ص ليقرا

لفتن������ي يف درا�ش������ة اأجريته������ا للروايات 

������ادرة يف لبن������ان، يف حقب������ة احل������رب  ال�شَّ

نَّ ال�شخ�ش������يات 
أ اللبنانية )1972- 1992(، ا

تبحث عن م�ش������احة فعل حتّقق فيها ذاتها، 

تبحث عن م������كان حتّقق ول جتده..، ويكون 
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�شا�ص لتوافر هذا املكان اأن تتخلَّى  ال�رصط الأ

ع������ن هويتها وفاعليتها، اأي اأن ت�ش������بح بوقاً 

لل�شلطان.. 

م���ا  مق���اوم؟  اأدب  م���ن  األي����س   -

مفهومك له؟ ما دوره؟

• يُ������راد لنا اأن نك������ون م�ش������تهلكني على 

خمتلف ال�ش������عد، واأن يك������ون وجودنا فاقداً 

نتاج.. وم������ن ثم فاق������داً وجوده  فاعلي������ة الإ

الفاعل وخ�شو�شيَّته.. املقاومة، على خمتلف 

امل�ش������تويات تتمّث������ل يف رف�ص ه������ذا امل�رصوع 

واإيج������اد امل�������رصوع البدي������ل وحتقيق������ه على 

دبي، اأي اأدب يج�ش������د التجربة  امل�ش������توى الأ

احلياتية ال�شخ�ش������ية هو اأدب مقاوم باملعنى 

الع������ام، ومن هذه التجرب������ة احلياتية جتربة 

دب الذي  املقاومة الع�ش������كرية- امل�شلحة فالأ

ميّثلها هو اأدب مقاوم.

دب املقاوم  لت من���اذج االأ - ه���ل �ض���كَّ

احلي���اة  فاع���اًل يف  وح�ض���ورًا  اجتاه���ًا 

ة؟ العربيَّ

جابة عن هذا ال�شوؤال بنعم  • ل ميكن الإ

اأو ل، واإمنا ب�رصح قد يطول:

دب املق������اوم، باملعن������ى العام الذي  1- الأ

ديب  دب الذي يج�ش������د روؤية الأ ذكرته، اأي الأ

اإىل الع������امل بلغ������ة جميل������ة متّكنه م������ن فهمه 

وال�شيطرة عليه، وت�ش������ل اإىل املتلقي كا�شفة 

دب العربي، لكن ما  ممتعة.. متواف������ر يف الأ

أ�ش������باب منها: 1-  يح������ول بينه وبني املتلقي ا

قبال على القراءة  تق�شري النَّقد، 2- عدم الإ

ي�شال  ا ب�شبب ا�شتهالك التلفزة وو�شائل الإ اإمَّ

أو ب�شبب عدم وجود  احلديثة للوقت واملال، ا

دب الكثري من  الوق������ت وامل������ال، 3- فق������د الأ

عالم التحري�ص. وظائفه القدمية ومنها: الإ

دب املق������اوم باملعن������ى اخلا�������ص / 2- الأ

نَّ 
أ املقاوم������ة امل�ش������لَّحة/ التحري������ر. الواقع ا

لي�ص من اإنت������اج اإبداعي ميّثل هذه املقاومة، 

أي�ش������اً  �ش������باب ا يوجد اإنتاج لكنه حمدود. الأ

كث������رية منه������ا: 1- اأن التحرير-املقاومة اأتى 

يف زم������ن الهزائ������م، يف زم������ن ان�������رصف فيه 

كثريون اإىل التوظف يف خدمة م�رصوع »زيو�ص 

الع������امل اجلديد«، 2- ح������دث حتوُّل يف تاريخ 

ت طبيعة امل�رصوع التحرري  املقاومة، اإذ تغريَّ

من م�������رصوع وطني –قومي- ا�ش������رتاكي اإىل 

دبيَّة، 
م�رصوع اإ�ش������المي مل يبلور بعد �شيغه الأ

ا �شكتوا، اأو  أدباء املرحلة ال�شابقة اإمَّ ومعظم ا

ان�شموا اإىل الركب ال�شائد، و�شاروا موظفني 

نظمة. يف خدمة الأ
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3- يف هذا املنعطف التاريخي، مل يتبلور 

أو اإن امل�رصوع  م�������رصوع ثق������ايف متما�ش������ك.. ا

الثقايف يخلو من الروؤية املتما�ش������كة املنبثقة 

أّن هذا  م������ن الواق������ع املعي�ص.. عالوة عل������ى ا

امل�������رصوع غري املتبل������ور مل يتمّك������ن دعاته من 

������د، ومل يتمك������ن كثريون من الت�ش������ال  التوحُّ

مبعرفة العامل املعا�رص وبالواقع املعي�ص.. هذا 

بداع..  كله اأف�ش������ى اإىل العجز ع������ن اإنتاج الإ

واخلطر الكب������ري اأن يوؤدي ه������ذا العجز اإىل 

العقم، ومن كان عقيماً ينقر�ص..، ل بدَّ اإذاً 

من بلورة م�رصوع ثقايف وتوفري �شبل جناحه، 

ة مقاومة. هذه مهمَّ

�ضهام  ة االإ - تثري يف درا�ض���اتك، ق�ضيَّ

���ة، كيف يت���مُّ هذا  يف احل�ض���ارة العامليَّ

�ضهام يف راأيك؟ االإ

أ�ش������ئلة مثل: هل يتمُّ  • يثري هذا ال�شوؤال ا
اإ�شهامنا يف احل�شارة العامليَّة من طريق اإعادة 

�شياغة املفاهيم العربيَّة، والنَّ�شج على منوال 

������ة، اأو من طري������ق التجربة  ال�ش������عريَّة الغربيَّ

������ة بنا- املحليَّة؟ وبتعبري  ال�شخ�ش������يَّة اخلا�شَّ

اآخر: هل يتمُّ من طريق اإعادة اإنتاج املعا�رصة 

������ة، اأو من طريق اإنتاج معا�رصتنا نحن  الغربيَّ

������ة  كما نعي�ش������ها، وكم������ا تنفذ روؤيتنا اخلا�شَّ

اإليها؟

خر يوؤتي  نَّ النَّ�شج على منوال الآ
أ يبدو يل ا

النَّ�ش������خ وامل�شخ. والنَّ�ش������ج على منوال الذات 

�ش������هام  بداع املتميِّز القادر على الإ يوؤت������ي الإ

يف اإغناء احل�شارة العامليَّة، وجعلنا اأ�شحاب 

موقع ودور فيها.

�ش������ا�ص، يف هذا املجال، هو:  ال�ش������وؤال الأ

اإن كن������ت خارج اخلا�ص بك، خارج اختبارك 

م اإ�ش������هامك  الف������ردي حليات������ك، فكيف تقدِّ

اخلا�ص؟ واإن كانت حداثتك، اأو معا�رصتك، 

ه������ي حداثة فالن، اأو معا�رصته، فماذا تكون 

قد اأ�شفت؟

أّن م������ا ت�ش������يفه ه������و اإنتاجك  أي������ي ا يف را

اخلا�ص، ولي������د اختبارك اخلا�������ص للحياة، 

وهو ما ترقى به ذاتك املبدعة اإىل م�ش������توى 

خر، مهما  ������ة، ولي�ص ما تاأخ������ذه من الآ العامليَّ

كان عظيماً، فت�شتهلكه وتعيد اإنتاجه.

دب���ي باأداء  قد االأ - ه���ل ينه����س النَّ

مهمته؟

ونة، اإنتاج غزير 
• ما ي�ش������در، يف هذه الآ

فيه اإبداٌع قليل، فالنَّ�رص غدا �شهاًل، وكل من 

�شدار كتاب �شار باإمكانه  ميلك مبلغاً كافياً لإ

اأن ي�شدر كتاباً، واإن كانت لديه عالقات يف 

عالم، ي�ش������بح كاتب������اً معروفاً وقد  �ش������وق الإ

يقال: اإنَّه كبري ومبدع..
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يقت�ش������ي هذا الواق������ع اأن يق������وم النقد 

ات������ه، فيت������مُّ متيي������ز النُّ�ش������و�ص وبيان  مبهمَّ

جيدها من رديئها، ثم يتمُّ تبُّني خ�ش������ائ�ص 

دبيَّة، 
اجلّيد، ما يف�شي اإىل بلورة الظواهر الأ

أ�شا�ش������اً  وتبُّ������ني الجتاهات، فيكون هذا كله ا

دباء  دب، وتبُّ������ني مواقع الأ لكتابة تاري������خ الأ

وحقائقهم.

كان مارون عبود يق������ول: »اإنَّ اجليِّد، يف 

دواوين �ش������عرنا،كحبَّات قم������ٍح يف عدل من 

تنب«. وكان يدعو اإىل »م������ذراة وغربلة«، اأي 

ف اإىل  اته، فيتعرَّ اإىل ينه�ص النقد باأداء مهمَّ

اأن حبَّات القمح، اأي اإىل اجليِّد، كي ل ناأكل 

خبزاً من تنب!

دب يف زمن كانت  اإن تكن هذه ح������ال الأ

لن������ا فيه بيادر يجيد اأ�ش������حابها ا�ش������تخدام 

»املذراة والغربال«، فكيف بنا اليوم، وقد كرث 

التبَّانون!؟

اإننَّا اليوم، اأحوج ما نكون اإىل النَّقد، فهذا، 

ا �شحفي جمامل اأو متحامل،  يف معظمه، اإمَّ

اأو جامعي يدور حول النَّ�ص، ويقول كل �شيء 

ما عدا الق������ول عن الن�ص وفيه..، اأو خليط 

من هذا وذاك اأكرث �شعوبة من الن�ص، يغلق 

زة/ املزخرفة باأ�شماء  أبوابه املطرَّ �ش������احبه ا

جنبيَّة ت������ربق، فريتدُّ الناظ������رون عنها، وما 
اأ

يدرون ما احلكاية!

ويح�������رصين، هنا، اأن اأحد امل�رصفني على 

الق�ش������م الثقايف يف جريدة لبنانية معروفة، 

ة  ث مرَّ أنَّه �شاعر وناقد.. و..، حتدَّ وهو يزعم ا

آنا اأخماتيا« بو�شفها  عن ال�شاعرة الرو�شية »ا

�شاعراً ا�شمه »اأخماتوف«، فقال: »اأخماتوف 

اليائ�ص.. بحثاً عن ابنه ال�ش������جني«. اإن هذا 

أنهم عندما يزخرفون  الكاتب واأمثاله يظنون ا

أو  مقالتهم باأ�شماء اأجنبية يبهرون القارئ، ا

بها. يرهبونه، ب�شعة معرفتهم وتغرُّ

دبي، هو  ما ي�ش������ود، يف ميدان النق������د الأ

ما ي�ش������ود يف خمتلف جمالت احلياة عندنا، 

نتاج..، اإن مل  اأي ثقافة ال�شتهالك، ولي�ص الإ

دبي يقت�شي اأن يقوم  بداع، فالنَّقد الأ نقل الإ

به خمت�������ص تتوافر فيه �رصوط منها: املوهبة 

لً، والق������درة املتاأتي������ة من العل������م والثقافة  وَّ
أ ا

ثانياً، والكفاءة الناجتة عن الدربة واملمار�شة 

دب ثالثاً..، وهذا النوع  والب�شرية والثاقبة بالأ

من النَّقد من النَّادر اأن ي�شمح له بالظهور يف 

ال�ش������حف، فما هو �شائد يف ال�شحافة ذلك 

أ�شياء كثرية قد  دبي الذي يقول ا من النَّقد الأ

ل يكون بينها �شيء عن النَّ�ص نف�شه، عالوة 
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على اأن النَّقد ال�ش������حفي حتكمه العالقات 

������ة، وكثرياً ما يقوم كات������ب على الكتابة  العامَّ

أه.. عن كتاب مل يقرا

ال�ض���فحات  ع���ن  تق���ول  م���اذا   -

ة؟ ة يف ال�ضحف اليوميَّ الثقافيَّ

• يبدو يل اأن معظم ال�شفحات الثقافّية، 

يف ال�ش������حف اليومية اللبنانّية، ويف �شحف 

أ كما تُقراأ  م م������ادة ثقافية ل تُقرا عربية، تقدِّ

نها يف الغالب  خرى، لأ ة ال�ش������فحات الأ مادَّ

مقطوعة ال�شلة باهتمامات النَّا�ص وهمومهم 

وحياتهم وتراثهم..

نَّ ع������دداً حم������دوداً جداً من 
أ ويب������دو يل ا

أ  اء يقراأ هذه ال�ش������فحات، ولعله ل يقرا القرَّ

ه، وقد  خبار الثقافية التي تهمُّ فيها �شوى الأ

أ لهوؤلء اإّل  ة، فقال: »ل يقرا �شخر اأحدهم مرَّ

خرى، فالقارئ  ا املو�ش������وعات الأ مَّ
أ هوؤلء«. ا

الع������ادي، وحتى القارئ املخت�ص، قد ل يجد 

فيها م������ا يعنيه، فال�ش������فحات الثقافيَّة، يف 

ال�ش������حف اليوميَّة، تتوجه للق������ارئ العادي 

م  ة، وينبغي اأن تعرف هذا القارئ وتقدِّ خا�شَّ

������ه، ما ي�ش������لّيه وميتِّعه  ل������ه ما يعني������ه ما يهمُّ

فه. ويثقِّ

م لقارئها  اإن ال�ش������فحات الثقافيَّة ل تقدِّ

������ه. يف حوار يل مع حمرر �ش������حيفة  م������ا يهمُّ

معروفة يف بريوت قلت له )واحلوار �ش������جلته 

يف ق�ش������ة عنوانه������ا: »لغة م�ش������رتكة«(: »َمن 

ِمن قرائك، يف بريوت وال�ش������احية واجلنوب 

والبق������اع وال�ش������مال واجلبل، يهم������ه جوليان 

أبو  بارن������ز مثاًل؟ هل يهمهم بارنز ول يهمهم ا

أنتم  نوا�������ص مثاًل؟!« قال: »هذه ثقافة عامليَّة ا

خر  منقطعون عنه������ا..«. قل������ت: »معرفة الآ

جدى اأن  ألي�ص الأ أّولً، ا تقت�شي معرفة الذات ا

قل؟!« قال:  ات معاً على الأ خر والذَّ نعرف الآ

»هل تعلِّمني مهنت������ي!؟ نحن اأدرى..«. قلت: 

أنتم منف�ش������لون عن الذات التي تتوجهون  »ا

اإليها وعن تراثها..«. يعود هذا النف�ش������ال، 

وم������ن ثم عدم تق������دمي ما يهمُّ الق������ارئ، اإىل 

أ�ش������باب كثرية منها اأن العالق������ات هي التي  ا

ر الثق������ايف وظيفته ولي�ص الكفاءة  تويل املحرِّ

ِكم  هليَّة، والعالقات تتمثل يف �شبكة حُتْ
أو الأ ا

م�شاك باحلياة الثقافيَّة، واملحرر الثقايف  الإ

يها ويَفيد ويُفيد  يعنيه اأن يو�شع عالقاته وينمِّ

منها.. فيتخذ موقعاً يف ال�شبكة ويوؤدِّي دوراً 

������عب على  م������ن هذا املوق������ع، ويكون من ال�شَّ

من ل ينتظم خيطاً من خيوط هذه ال�ش������بكة 

اأن يج������د له مكاناً يف ال�ش������فحات الثقافية. 
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وهذه ال�ش������بكة، كما يبدو، مرتبطة ب�ش������بكة 

������ة..، وهذه ال�ش������بكة هي التي  ������ة عامليَّ عربيَّ

������بني ليتولوا  تلتقط املثقفني املوظفني املتك�شِّ

الوظائف ويوؤدوا املهمات..، وتنظمهم خيوطاً 

������ب  ف املتك�شِّ يف ن�ش������يجها..، ول يفعل املوظَّ

�ش������وى اأن يخدم من وّظف������ه ليخدمه، وبهذا 

ل،  وَّ
أ يقطع مع ثقافة الّذات املبدعة من نحو ا

������ب/ النَّ�شخ وامل�شخ  ويتَّ�شل مع ثقافة التك�شُّ

من نحٍو ثاٍن.

طفال؟ من  دب االأ - ما مفهومك الأ

طفال؟ ل لكتابة اأدب االأ هو املوؤهَّ

طف������ال، مثله مثل اأي اأدب اآخر،  • اأدب الأ

دبيَّة متميَّزة بخ�شائ�ش������ها النوعيَّة، 
أ هو لغة ا

ت�ش������در عن روؤية متمي������زة اإىل العامل، وتنتج 

فاعلية جماليَّة تنطق بتلك الروؤية التي كانت 

دبيَّة 
�ش������ا�ص يف �ش������دورها، وهذه اللغة الأ الأ

ه  طفال، وتوجَّ ي�ش������اً لالأ ينبغي اأن تكتب خ�شِّ

اإليهم لتحّقق فاعليَّتها يف عاملهم.

وه������ذا يقت�ش������ي اأن يك������ون الطفل الذي 

�ش������ا�ص من  �������ص له الكتابة العن�رص الأ تُخ�شَّ

ديب،  بداعيَّة، فيكون الأ عنا�رص التجرب������ة الإ

ل، ممتل������كاً معرفة لزمة وكافية  وَّ
أ من نحٍو ا

اإليه، وخ�شو�ش������اً  ال������ذي ينتم������ي  باملجتمع 

منظومته الرتبوية القيميَّة، ما يق�ش������ي باأن 

يك������ون الكاتب واعياً املرحل������ة العمرية التي 

ه اإليها، ومن ث������مَّ واعياً قدرات الطفل  يتوجَّ

اللغوية على م�شتوى املعجم اللغوي وتركيب 

العبارة واملج������از وبناء النَّ�������ص، عالوة على 

دراكيَّة  وعيه ق������درات الطفل النف�ش������يَّة والإ

وطبيعة املجتمع الذي ينتمي اإليه: بحاجاته 

وم�شكالته وهمومه ومنظومة قيمه.. وهويته 

عموماً.

فالكات������ب ه������ذا ينبغ������ي اأن تتوافر فيه 

�ش������فات كثرية اأهمها اأن يرغ������ب يف الكتابة 

بداف������ع ذاتي، واأن تكون لدي������ه قدرة الكتابة 

املتمّثلة يف املوهبة والثقافة والدربة واخلربة، 

واأن ميار�ص الكتابة فعاًل ليواجه امل�ش������كالت 

عملياً، ويجد احللول املبدعة لها..

أق������ول ه������ذا، ويف ذهن������ي م������ا ين�رص من  ا

طفال تكاد  كتابات، فاملوؤ�ش������ف اأن جماّلت الأ

تقع يف امل�شكالت التي وقعت فيها ال�شفحات 

الثقافّي������ة، اإذ اإّن العالق������ات هي التي حتكم 

هليَّة. 
أو الأ اختيار النُّ�شو�ص ولي�ص الكفاءة ا

������ى، بل اأرجو، اأن يب������ادر القيِّمون على  واأمتنَّ

هذه املح������اّلت، ولي�������ص من ال�������رصوري اأن 

جيال  ن تربية الأ مر، لأ أ�شميها، اإىل التنبُّه لالأ ا

اأمر مهم جداً جداً. 
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آخ������ر كتاب �ش������در لك ه������و: »يف  ا  -

الق�ش������ة وفنِّيتها، مفاهيم وق������راءات«، ماذا 

يت�شّمن هذا الكتاب؟

د  ة، فيحدِّ • يبحث هذا الكتاب يف الق�شَّ

أنواعها،  ف ا ل، مفهومه������ا ويع������رِّ وَّ
أ يف ق�ش������م ا

وميّيز كل نوع من �شواه، ويتوقف لدى مفهوم 

ده، وميّيزه من مفهوم  الق�شة الق�شرية، فيحدِّ

واية والكتابة التاريخيَّة. كل من الرِّ

أ، يف ق�ش������م ثاٍن، مناذج ق�ش�ش������يَّة  ويقرا

ق�شرية متنوعة، ويتبنيَّ خ�شائ�شها، ويرّكز، 

تاأ�شي�ش������اً على ذلك، خ�ش������ائ�ص عرب اجتاه 

ق�ش�شي، ويخل�ص اإىل بلورة فنّية بناء الق�شة 

الق�شرية يف  خ�شائ�ص عامة.

وينجز، يف ق�ش������م ثالث، ق������راءات تتناول 

اأولً، جمموعات ق�ش�ش������ية، بو�شفها مناذج 

متّث������ل مراحل من تطور الق�ش������ة الق�ش������رية 

 لبناني������ني 
َّ

العربي������ة، وثاني������اً نت������اج قا�ش������ني

معروف������ني، وثالث������اً متثل مو�ش������وع معني يف 

م، يف ق�شم رابع، بع�ص  الق�شة الق�شرية، ويقدِّ

النُّ�شو�ص التي مّتت قراءاتها.

¥µ
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�شفحات من الن�شاط الثقايف

كتاب ال�شهر

الذهنية العربية: مقاربة معرفية

اآخر الكالم

�شوبان والبولونيز

اإعداد: اأحمد احل�شني

اإعداد وتقدمي: حممد �شليمان ح�شن

رئي�ص التحرير
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ثار ال�سورية:  ملتقى  حول الآ

�سباين يف مدريد اأعمال امللتقى  بحاث العلمية الإ على للأ �س������هد املركز الأ

و�سط  ثار والتاريخ القدمي يف ال�رشق الأ �سباين الفرن�سي للآ الرابع ال�س������وري الإ

املخ�س�ص هذا العام للعوا�سم القدمية يف املمالك ال�سورية. 

�سباين اغناثيو ماركيث عن مملكة ماري  وحتدث يف هذا امللتقى اخلبري الإ

خر  �س������باين الآ وعن منطقة احللبية يف العهد العموري، بينما األقى اخلبري الإ

أبو العتيق الواقع يف منطقة الفرات  خوان لوي�ص مونتريو حما�رشة عن تل قرب ا

و�سط.  الأ

❁

ò
اأديب وباحث يف الرتاث العربي )�شورية(

�شفحات من الن�شاط الثقايف

❁

اأحمد احل�سني
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 و�س������ارك يف امللتقى خرباء من فرن�س������ا 

منهم بياتريز موليز ومن الربتغال فرانثي�سكو 

كاراميل������و من جامعة ل�س������بونة اإ�س������افة اإىل 

أن�س  باحثني من �سورية بينهم ب�سام جامو�س وا

�س������وري  اخلابور الذي حتدث حول العهد الآ

و�س������ط يف تل �س������بي بالرقة، واختتم هذا  الأ

ثار الفرن�سي ال�سهري جان كلود  امللتقى عامل الآ

مارغريون مبحا�رضة بعنوان ق�س������ور بابل ما 

�سطورة والواقع.  بني الأ

يذك������ر اأن امللتقى مت  تنظيم������ه بالتعاون 

ب������ني وزارة الثقافة ال�س������ورية ووزارة العلوم 

�س������بانية وكل م������ن مركز العلوم  والخرتاع الإ

�سباين وال�سفارة  ن�س������انية والجتماعية الإ الإ

ال�س������ورية مبدريد واملركز الثق������ايف العربي 

)1(
ال�سوري. 

ترجمة حكايات �شعبية:  

اأعلن م�رضوع »كلمة« للرتجمة مبنا�س������بة 

مرور عامني على تاأ�سي�سه، عن اإطالق مبادرة 

جديدة حتمل عنوان ثقافات ال�سعوب، وهي 

عبارة عن 72 كتاباً �س������يجري اإطالقها دفعة 

واحدة، تت�س������من ترجمة ملئ������ات احلكايات 

والق�س�������س من ال������رتاث ال�س������عبي العاملي، 

والتي يج������ري تقدميها للقارئ العربي للمرة 

وىل.  الأ

وك�شف حممد خلف املزروعي مدير عام 

أبو ظبي( للثقاف������ة والرتاث اأن هذه   هيئ������ة )ا

البادرة هي اإح������دى املبادرات العديدة، التي 

عالن عنها  يع������ّد لها امل�رصوع، و�ش������يجري الإ

تباعاً، م�ش������رياً اإىل اأن اخلطة ال�شرتاتيجية 

ربع �ش������نوات القادمة تنطلق  للهيئة خالل الأ

أبو  م������ن  روؤية توؤكد على اأن ت�ش������بح اإمارة )ا

ظبي( مرك������زاً ثقافياً اإقليمياً وعاملياً، وتعترب 

اأن الرتجمة وعملية التبادل الثقايف اأحد اأهم 

أ�شا�شياً  حماور هذه ال�ش������رتاتيجية، وعن�رصاً ا

ن�ش������انية،  يف التطور احل�ش������اري مل�ش������رية الإ

مكانات التي ت�شمح بتعزيز ثقافتنا،  ويوفر الإ

خر، وقد  آفاقنا وعالقاتنا م������ع الآ وتو�ش������يع ا

اأولت الهيئة من خالل ا�شرتاتيجيتها اهتماماً 

كبرياً لتعزيز قدراتها يف هذا املجال. 

واأكد املزروعي اأن هذا امل�رصوع ال�شخم 

يعد م�رصوعاً معرفياً يحر�ص على خلق �شلة 

متج������ددة ودائمة بني الثقافة العربية واملنتج 

ن�شاين العاملي، وقد عمل عليه 32  الثقايف الإ

مرتجماً من خمتلف ال������دول العربية، ناقلني 

ر�ص،  احلكايات ال�ش������عبية ل�شتى �ش������عوب الأ

والتي �ش������يجد القارئ العربي فيها �ش������دى 

حلكايات يعرفها، اأو حتى موجودة باأ�ش������كال 
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اأخ������رى باللغ������ة العربية، ويف الوقت نف�ش������ه 

�ش������يفاجاأ بعدد �ش������خم من احلكايات التي 

وىل.  يطلع عليها للمرة الأ

وق������ال مدير امل�رصوع علي ب������ن متيم: اإن  

هذه ال�شل�شلة التي جتمع تراث ال�شعوب من 

�ش������اطري واخلرافات ال�شعبية،  احلكايات والأ

ه������داف والقيم التي  تاأتي من�ش������جمة مع الأ

اختطتها لنف�ش������ها مبادرة كلمة منذ البداية، 

كم�������رصوع رائ������د للرتجمة يف الع������امل العربي 

ي�شعى اإىل ت�ش������جيع ثقافة الت�شامح واحلوار، 

ر�ص  وبناء ج�ش������ور التوا�شل بني �ش������عوب الأ

وح�ش������اراتها، وتعزيز العمق الثقايف اجلامع 

عراق واجلن�شيات والثقافات،  بني خمتلف الأ

وجمعها حتت �شقف واحد، هو �شقف الثقافة 

واملعرف������ة والكلم������ة التي جتم������ع ول تفّرق، 

واأ�شاف: لي�شت حكايات ال�شعوب هذه، التي 

وىل لقّراء العربية مبثل هذه  تقّدم للم������رة الأ

ال�ش������مولية والكثافة والت�ش������اع، اإل تر�شيخاً 

ن�ش������اين اجلامع. وكاأن ما  لهذا امل�ش������رتك الإ

ا�ش������طلحت الب�رصية على ت�شميته عوملة منذ 

عقدي������ن من الزم������ان ونّي������ف، كان متحّققاً 

بالفع������ل منذ مئ������ات بل اآلف ال�ش������نني، عرب 

حكاي������ات جندها تتنّقل بحرية من اأر�ص اإىل 

أ عليها  اأر�ص، ومن ل�شان اإىل اآخر، حيث تطرا

تعديالت هنا اأو هناك، لتنا�ش������ب ثقافة هذا 

مة، اأو ظروف تلك  أو ذائقة تلك الأ ال�ش������عب ا

اجلماعة. فاإذا كانت احلكايات تتمتع مبيزة 

أ�شا�ش������ية فهي قدرتها على اخرتاق احلدود  ا

وال�شيا�شية  والنف�ش������ية  والعرقية  اجلغرافية 

والدينية واللغوي������ة، لتولد يف كل مرة، وعند 

قوام، ب�شورة خا�شة وفريدة،  كل قوم من الأ

ت�شري اإىل خ�شو�شية الذات. 

وقد توزعت حكاي������ات امل�رصوع على 72 

كتاباً، وجرى اختيارها غالباً من كتب اأجنزها 

علماء اأنرثوبولوجيا بارزين يف نهايات القرن 

ول من القرن الع�رصين،  التا�شع ع�رص والربع الأ

نرثوبولوجي������ا،  اأي يف ذروة �ش������عود عل������م الأ

عندم������ا داأب عدد كب������ري من العلم������اء على 

ا�شتك�شاف مرياث ال�شعوب، وت�شجيل وتوثيق 

حكاياتهم قبل اأن ت�ش������يع، وتت�شمن  خارطة 

البلدان التي ت�ش������تمل عليها هذه احلكايات 

كاًل من: الهند، البنغال، بريطانيا، فرن�ش������ا، 

آي�شلندا،  اإيطاليا، ال�ش������ويد، الروج، هولندا، ا

أيرلن������دا، الدامنرك، اإقليم البا�ش������ك، قبيلة  ا

زوين، اأفريقي������ا الغربية، نيجريي������ا، اليابان، 

أ�شرتاليا،  ال�ش������ني، كوريا، الفلبني، رو�ش������يا، ا
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ينو، ت�شيكيا،  كندا، الهنود احلمر، �ش������عب الآ

روماني������ا، ويلز، بولندا، ا�ش������كتلندا، التيبت، 

�ش������كيمو، الغجر،  تركيا، �رصبيا، جورجيا، الإ

)2( 
هاواي.. وغريها.

نروبولوجيا اجلزائري:  ملتقى االأ

اأكدت وزيرة الثقاف������ة اجلزائرية خليدة 

أ�شغال امللتقى الدويل الذي  تومي يف افتتاح ا

نظمه املركز الوطن������ي للبحوث يف اجلزائر 

اأهمية دور ال�ش������عر يف احلفاظ على الرتاث 

املو�ش������يقي واأهمية الن�ش������و�ص يف الدواوين 

املو�ش������يقية اجلزائرية، م�شرية اإىل اأن   هذه 

الدواوين ت�شمل تنوعاً فريداً يف الطباع، واأن 

أداوؤها يف امللتقى تلعب  الن�ش������و�ص التي متَّ ا

دوراً هاماً يف التنا�شق الجتماعي من خالل 

خمتل������ف املوا�ش������يع التي مت التط������رق اإليها 

بتعبريها عن احلياة اليومية للمدن والقرى. 

واأكد  �شليمان حا�شي مدير املركز الوطني 

للبحوث اأن هذا امللتقى الذي �شي�شبح تقليدا 

كل �ش������نتني يفتح احلوار اأمام جمالت العلوم 

ن�ش������انية واإبداعاتها يف ال�شعر واملو�شيقى،  الإ

م�ش������يفا اأن امللتقى ي�شاهم يف احلفاظ على 

الّن�ص ال�ش������عري والرتاث املو�شيقى ال�شفهي 

الذي غالبا ما يتعر�ص للزوال والندثار. 

ومن اأجل مناق�ش������ة العالقة املوجودة بني 

الن�ص ال�ش������عري والرتكيبة اللحنية وال�شياق 

الجتماع������ي والثقايف يف املغ������رب العربي، 

أ�ش������غال هذا امللتقى العديد من  �ش������ارك يف ا

الباحثني يف ال�ش������عر واملو�شيقى من خمتلف 

جنبية مثل تون�ص وال�شودان  الدول العربية والأ

أملانيا،  ردن فل�شطني، وفرن�شا واإ�شبانيا، وا والأ

�شعار  حيث  تطرق امل�ش������اركون اإىل عالقة الأ

يقاعات املو�ش������يقية،  العربي������ة القدمي������ة بالإ

أب������رزوا مدى ارتباط هذي������ن اجلزاأين من  وا

الرتاث الثقايف غري املادي من حيث اجلانب 

لقائي.  اجلمايل والبعد الفني والإ

وق������د ركز الباحث عب������د احلميد حمام، 

يف مداخلت������ه على الدور الكب������ري الذي لعبه 

ال�شعر العربي يف احلفاظ على اأوزان الغناء 

�ش������الم، واإعطائها مالحمها ودللتها  قبل الإ

النفعالية، وذل������ك  يف مداخلة له حول دور 

ال�شعر العربي يف احلفاظ على اأوزان الغناء 

�شالم.  قبل الإ

وقدم الباحث واملوؤلف املو�ش������يقي عبا�ص 

أ�شاد فيها  �شليمان حامد ال�ش������بيعي مداخلة ا

أثره على الرتاث  بدور �شعر الدوباي ال�شعبي وا

أ�ش������ار اإىل العوامل  املو�ش������يقي يف ال�شودان، وا
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الجتماعية ومقّومات الفكر ال�شوداين التي 

أ�ش������همت يف تكوي������ن البناء ال�ش������عري الذي  ا

ارتبط بالغن������اء ال�ش������عبي ويف خدمة الغناء 

الديني والدنيوي يف ال�شودان. 

واعت������رب احلا�رصون اأن ه������ذا اللقاء يعد 

فر�شة لتقدمي تو�ش������يحات حول �شل�شلة من 

�شكاليات املتعلقة  باعتبار اأن  الت�شاوؤلت والإ

الن�ص يف الق������رن ال�حادي والع�رصين قد بلغ 

ح������دوده فيما يخ�ص دوره يف احلفاظ، وهل 

ي�شتعمل املو�شيقيون الن�ص مثلما مل ي�شتعملوه 

أب������دا من قبل وه������ل لدينا نف�ص ال�ش������تماع  ا

للن�ص ال�ش������عري يف املجتمع املعا�رص؟، حيث  

أتاح������ت هذه النقا�ش������ات حتدي������د التقنيات  ا

التي ا�ش������تخدمت يف احلفاظ على املو�شيقى 

من خالل الن�������ص واقرتاح اآفاق فيما يخ�ص 

احلف������اظ والنق������ل املعا�رص للمو�ش������يقى يف 

اجلزائر وحتدي������د دور املنظومة الرتبوية يف 

احلفاظ على نقل الرتاث املو�شيقي. 

�شغال حفالت  وقد نظمت على هام�ص الأ

مو�ش������يقية حول فنون  الزجول الق�شنطيني 

والطا�ش������ويق القبائلي وحبي لب�شار واهليل 

لقورارة ودينان ل�رص�شال والمزاد»لتمرا�شت، 

ألوان وطبوع جزائرية �رصفة تبني ثراء  وهي ا

املوروث الغنائي اجلزائري. 

�شارة اإليه اأن الرتاث ال�شفهي  ما جتدر الإ

أ يعرف  والالمادي الذي تزخر به اجلزائر بدا

ر�شفة بعد �شنوات من  طريقه اإىل التوثيق والأ

هم������ال اأدت اإىل زوال جزء غري م�ش������تهان  الإ

من������ه، بحيث ي�ش������عى قطاع الثقاف������ة بولية 

ب�ش������كرة حالياً اإىل ت�ش������نيف ماأثورة حيزية 

التي عا�شت يف القرن ال�تا�شع ع�رص امليالدي 

�ش������من الرتاث غري املادي الوطني، وهذا ما 

أ�ش������ار اإىل اأن اجلهود  أك������ده مديرها ال������ذي ا ا

من�ش������بة حول اإعداد ملف تف�شيلي يت�شمن 

جمع وتوثيق خمتل������ف املعلومات حولها بغية 

اإدماج هذه ال�شخ�ش������ية يف دائرة الرتاث غري 

)3(
املادي الوطني. 

�ضكندرية:  هدية ملكتبة االإ

يف ب������ادرة ذات دللت خمتلف������ة قدمت 

�شكندرية ما يقرب من  ن�شف  فرن�شا ملكتبة الإ

ملي������ون كتاب باللغة الفرن�ش������ية، يعود تاريخ 

�شدورها للفرتة من عام 1996 وحتى 2006، 

داب والتاريخ  �شملت مو�شوعاتها العلوم والآ

نرثبولوجي������ا، ونتيجة لهذه  واجلغرافي������ة والأ

�شكندرية  الهدية ال�ش������خمة �شتكون مكتبة الإ

املكتب������ة الفرانكفونية الثاني������ة يف العامل بعد 

مكتبة نيويورك يف ث������راء جمموعاتها باللغة 
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الفرن�ش������ية بعد املكتبة الوطنية الفرن�ش������ية 

ومكتبة جنيف ومكتبة ليون بفرن�ش������ا ومكتبة 

لفال بكندا. 

�شكندرية يف مقتنياتها  وتتفوق مكتبة الإ

الفرن�ش������ية على جامعة مونرتي������ال يف كندا 

والتي حتتوي عل������ى 534 األف كتاب ومكتبة 

الكوجنر�������ص الت������ي حتتوى عل������ى 433 األف 

كتاب ومكتب������ة هارفارد الت������ي حتتوي على 

أوت������اوا بكن������دا  509 اآلف كت������اب وجامع������ة ا

والتي حتت������وي على 296 األف كتاب واملكتبة 

القومي������ة الكندية والتي حتت������وي على 365 

�شكندرية بهذا  األف كتاب، و�شتكون مكتبة الإ

�شا�شية للكتاب  هداء املكتبة الرئي�ش������ية الأ الإ

الفرن�شي للمنطقة العربية متفوقة على تون�ص 

آ�شيا،  واجلزائر واملغرب وكذلك يف اأفريقيا وا

و�شوف تقدم فرن�شا بهذه املنا�شبة عدداً من 

�شكندرية  املنح لتعليم املكتبيني بفرن�ش������ا والإ

على فهر�شة املجموعات الفرن�شية.

�شكندرية تقتني حالياً  يذكر اأن مكتبة الإ

يف فهر�ش������ها العام 650 األف كتاب منها 40 

األف كتاب باللغة الفرن�شية، وبذلك �شت�شبح 

اإجمايل املقتنيات بها مليون و150 األف كتاب، 

ومن املتوقع خالل ال�ش������هور القليلة القادمة 

اأن ت�ش������ل اإىل مليون ون�ش������ف املليون كتاب. 

�شكندرية واحدة من  وبذلك ت�شبح مكتبة الإ

كربيات املكتبات يف العامل.

م������ن جانب اآخر يذكر اأن املكتبة الوطنية 

الفرن�شية يف باري�ص تاأ�ش�شت يف نهاية القرن 

اخلام�ص ع�������رص، وعرفت يف البداية با�ش������م 

هلي������ة( ث������م بعد ذلك  )املكتب������ة الوطني������ة الأ

اأ�ش������بحت املكتبة الوطنية الفرن�ش������ية، وتعد 

من اأ�ش������خم املكتب������ات يف اأوروبة، وحتتفظ 

بن�ش������خة من اأي مطبوعة طبعت يف فرن�شا، 

وت�ش������تمل جمموعاتها على حوايل 20 مليون 

جمل������د مطبوع، و500 األف جملة، و165 األف 

خمطوط، و600 األف خريط������ة، و15 مليوناً 

من ال�شور ال�ش������وئية والنقو�ص، عالوة على 

400 األف م������ن العملة واحلج������ارة الكرمية 

)4(
املنقو�شة. 

ج���ون�������ض���ون دي���ف���ي���ز وح����دي����ث يف 

الرجمة: 

ا�شت�شاف مركز درا�شات الرتجمة الذي 

مريكية بالقاهرة  أن�ش������ئ حديثاً باجلامعة الأ ا

املرتجم العاملي ديني�ص جون�شون ديفيز الذي 

دبية العربية  عم������ال الأ ترجم العديد من الأ

جنليزي������ة، وحتدث جون�ش������ون  اإىل اللغ������ة الإ
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ديفيز الذي و�شفه املفكر الفل�شطيني اإدوارد 

جنليزية  �شعيد ب�»املرتجم الرائد من اللغة الإ

اإىل اللغة العربية يف ع�رصنا« عن التحديات 

دب العربي اإىل  التي واجهته يف ترجم������ة الأ

جنليزية قائاًل: اإن������ه »رمبا كان من  اللغ������ة الإ

الطبيع������ي، بعد اأن ع�ش������ت معظم حياتي يف 

أولوية ن�ش������اطي  م�رص، اأن اأكون قد اأعطيت ا

يف الرتجمة للكتاب امل�رصيني«، واأ�ش������اف اأن 

العامل العرب������ي يتكون من العديد من البلدان 

أنه من ال�شعب مواكبة ما ين�رص يف كل منها  وا

»ومع ذلك فقد �شعيت لتعريف جمهور قراء 

جنليزية على عدد كبري من الكتاب  اللغ������ة الإ

العرب من امل�رصق واملغرب«. 

كما حتدث جون�شون ديفيز عن املعوقات 

التي واجهته يف ن�رص »ق�ش�ص ق�شرية عربية 

حديث������ة«، وهو جملد من الق�ش�������ص العربية 

الق�ش������رية من جميع اأنحاء العامل العربي يف 

دب العربي احلديث للغرب  حماولة لتقدمي الأ

»لق������د كان هذا يف عام 1967، والذي مل يكن 

نتاج جملد للق�ش�������ص  بالطبع اأف�ش������ل عام لإ

العربية الق�ش������رية، فقد رف�ش������ت الكثري من 

جنليزية عر�������ص الكتاب، ومل  املطبوع������ات الإ

يكن احلال اأف�ش������ل يف البالد العربية حيث 

أو موؤ�ش�ش������ة عربية ب�رصاء  مل تق������م اأي حكومة ا

ن�ش������خة واحدة من الكتاب ومل ت�ش������تطيع دار 

أك�شفورد للن�رص بيع الطبعة املحدودة  جامعة ا

للغاية التي طبعتها. ومت بيع ن�شخ ذات غالف 

ورقي يف لبنان فقط لحقاً«. 

يذكر اأن جون�ش������ون ديفي������ز قام برتجمة 

ما يزيد على 25 رواية وجمموعة ق�ش�ش������ية 

ق�شرية للكثري من الكتاب العرب، وهو اأي�شاً 

اأول م������ن قام برتجمة اأعمال جنيب حمفوظ، 

وكانت رواية »زعبالوي« هي من اأول الق�ش�ص 

الق�شرية التي قام برتجمتها، واأدرجها �شمن 

أك�ش������فورد للن�رص بعنوان  جملد دار جامع������ة ا

»ق�ش�������ص ق�ش������رية عربية حديث������ة«، والتي 

وجدت طريقها فيما بع������د ملختارات نورتن 

دب العاملي« كاملثال  حتت عنوان »روائ������ع الأ

دب العربي احلديث،  الوحي������د للكتابة من الأ

أنه مل يرتجم كتاب  ويتذكر جون�ش������ون ديفيز ا

كام������ل لنجي������ب حمفوظ قبل ح�ش������وله على 

جائزة نوبل ولكن بعد ح�شوله على اجلائزة 

ن�������رص اجلامع������ة  اأن قام������ت دار  ومبج������رد 

مريكية بالقاهرة بالتعاقد مع دار دبلداي  الأ

كرب من اأعماله ب�شكل م�شرتك  لن�رص اجلزء الأ

اأعطيت له الفر�ش������ة لرتجمة بع�ص اأعماله 
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ول  ب�رصوط مي�رصة،«لقد اخرتت يف املقام الأ

ترجمة جمموعة من ق�ش�شه الق�شرية، فقد 

أنه  �شعرت اأن ذلك �ش������يكون اختياراً جيداً وا

مبرور ال�شنوات �شتاأخذ منه ق�ش�شاً لن�رصها 

يف مقتطفات. 

ويعتقد جون�شون ديفيز اأن نا�رصي اليوم 

ول رج������ال اأعمال ل يحبون  هم يف املقام الأ

املجازفة، ل �شيما مع كتاب مرتجم من اللغة 

جنليز  العربية« فمن املع������روف اأن القراء الإ

يبتع������دون عن قراءة اأي كت������اب مرتجم حتى 

أنه  لو كان مرتجماً من الفرن�ش������ية، واأ�شاف ا

ي�ش������عى دائماً اإىل »العثور عل������ى نا�رص ينظر 

ب�ش������كل اإيجابي للرتجمات العربية، فقد كان 

يتطلب اأن يح�شل جنيب حمفوظ على جائزة 

نوبل جلعل نا�رص اأمريكي بحجم دبلداي يقوم 

بن�رص رواياته«. 

وحول ن�شاطات مركز درا�شات الرتجمة 

أ�ش������تاذ احل�ش������ارة  قال������ت: �ش������امية حم������رز ا

�ش������المية باجلامعة مديرة املركز  العربية والإ

اأن املرك������ز �ش������ريكز على عدة تخ�ش�ش������ات 

فكار  و»�شوف ي�ش������جع على التبادل احلر لالأ

لت�شجيع الرتجمة بو�شفها ممار�شة �شيا�شية 

وثقافية ت�ش������اعد على البتكار وعلى توليد 

م�شاحات جديدة لتطوير املجتمعات الفردية 

وت�شجيع احلوار متعدد الثقافات«، وبجانب 

�شل�ش������لة املحا�رصات �ش������ينظم املركز موؤمتراً 

�شنوياً لدرا�شات الرتجمة، كما �شينظم ور�ص 

عمل ون������دوات نظري������ة وعملي������ة وتاريخية 

للباحثني والطالب واأع�شاء هيئات التدري�ص 

اإ�ش������افة اإىل برنامج  واملرتجمني املحرتفني، 

ل�شت�ش������افة املرتجمني املميزي������ن يف املجال 

النظ������ري والعمل������ي يف كل ف�ش������ل درا�ش������ي 

للتدري�ص يف ور�������ص العمل العملية والندوات 

النظرية، كما �ش������يقوم املركز باإ�ش������دار جملة 

�شنوية بلغتني بعنوان »يف الرتجمة« والتي من 

�ش������اأنها ت�شليط ال�شوء على اأف�شل طالب يف 

الرتجمة، وعر�������ص الرتجمات املوجودة على 

ال�ش������احة الثقافية، واقرتاح اأعمال للرتجمة 

واإج������راء حوارات ومقاب������الت مع املرتجمني 

)5(
والنا�رصين. 

اللعبي يفوز بجائزة »غونكور«: 

منح������ت اأكادميية »غونكور« الفرن�ش������ية 

جائزته������ا لل�ش������عر 2009 للكاتب وال�ش������اعر 

املغربي عب������د اللطيف اللعب������ي عن جمموع 

اأعمال������ه الت������ي قدمها، وت�ش������مل ع������دداً من 

ال�ش������عرية والروايات وامل�رصحيات  الدواوين 
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أنه ترجم اإىل الفرن�شية  باللغة الفرن�شية، كما ا

اأعمالً �ش������عرية عربية، ومن بينها: »ال�شم�ص 

حتت�رص« و»�ش������جون الدار البي�ش������اء« و»مون 

نا اأخ������رى« »2007« و»تريبو  �ش������ري دوبل« »الأ

ل�ش������يون دان ريفور اتيرتي������ه« »معاناة حامل« 

.2008

اللعبي م�ش������اعر  وتت�ش������ح من كتاب������ات 

اإن�شانية ومن�شغلة دوماً بالدفاع عن املزيد من 

العدالة ومن احلري������ة، ويف ت�رصيح له عقب 

ف������وزه باجلائزة قال ال�ش������اعر عبد اللطيف 

أنه تاأثر للغاي������ة ملنحه هذه اجلائزة،  اللعبي ا

قائاًل: اإن »هذه اجلائزة ت�ش������كل التقانة من 

أتلقاها  أنا ا جلن������ة حتكيم جائزة غونك������ور، وا

أنه مل يكن ينتظر احل�ش������ول  بارتياح«، موؤكداً ا

على هذه اجلائزة املرموقة.

وحتدث اللعبي عن م�شاريعه امل�شتقبلية، 

التي ت�شكل ا�شتمراراً طبيعياً لولعه بالكتابة، 

قائاًل: اإن »حياتي كلها مفعمة بهذه احلاجة 

اإىل الكتابة، ومن املهم ال�شتمرار على النهج 

نف�ش������ه، وخو�ص املغامرة اإىل النهاية«، معلناً  

أنه �شي�ش������در كتاب������اً جديداً  بهذه املنا�ش������بة ا

بعنوان »كت������اب غري متوقع«، وي�ش������تعيد فيه 

بع�ش������اً من مراحل حيات������ه، وعمله ككاتب، 

كما حت������دث اللعبي عن م�رصوع طبع اأعماله 

الكاملة، ون�رص كتبه باللغة العربية لدى اإحدى 

دور الن�رص ال�شورية.

كادميية �ش������نوياً جائزة غونكور  ومتنح الأ

وىل،  لل�ش������عر والرواية وال�ش������رية والرواية الأ

دبية  أب������رز اجلوائ������ز الأ وه������ي تعت������رب م������ن ا

الفرن�ش������ية، وقد �ش������مت اللجنة التحكيمية 

الطاه������ر بنجلون الذي ح�ش������ل على جائزة 

غونكور للرواية وفران�ش������واز �شارديرناغور، 

وباتريك رامبو، ومي�ش������يل تورنيي، واإدموند 

�شارلرو، وروبري �شاباتيي، وخورخي �شامربان، 

وفران�ش������واز م������ايل جوري�ص، وبرن������ار بيفو، 

)6(
وديديي دوكوان.

وجني يوني�ضكو:  مئوية الأ

احتفل يف باري�ص بالذكرى املئوية لولدة 

أب������و امل�������رصح التهكمي  وج������ني يوني�ش������كو، ا لأ

املتمرد على قواعد اللغ������ة، ونظمت املكتبة 

الوطنية الفرن�ش������ية  بهذه املنا�ش������بة معر�شاً 

�ش������خماً، وعقدت عدة موؤمت������رات وعرو�ص 

فني������ة وم�رصحي������ة ا�شتعرا�ش������ية متت������د  بني 

باري�������ص ونيويورك، وذل������ك يف  حماولة لفهم 

اأعمق ل�شخ�ش������ية هذا الكاتب الذي �ش������بق 

ع�������رصه، بتعبريه عن نفوره م������ن امل�رصح منذ 
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الع������ام 1951، قبل اأن يعت������ربه النقاد  كاتبا 

معا�رصا كال�ش������يكيا، وقد ن�رصت اأعماله وهو 

ل ي������زال حيا يف جمموعة »ل بلياد«. وبعدما 

كان اأحد »متنف������ذي« كلية الباتافيزياء »علم 

كادميية  احلل������ول اخليالية« »1957« دخل الأ

الفرن�شية يف العام 1970 ثم اجته اإىل الر�شم 

ال������ذي وجد فيه ملجاأ من فو�ش������ى الكلمات 

والكتئاب.

أنه يف اإطار هذه الحتفالية ح�شل  يذكر ا

حوايل ثمان������ني عماًل من اأعمال يوني�ش������كو 

على موافقة للعر�ص يف اأنحاء العامل يف العام 

�ش������هر التالية على ما تفيد رابطة  2009 والأ

أوكلتها ابنة  الكتاب واملوؤلفني امل�رصحيني التي ا

الكاتب ماري فران�ص يوني�شكو جمع عائدات 

عرو�ص م�رصحياته.

ويف اإ�ش������ارة اإىل �ش������عبيته �ش������جل اأوجني 

قيا�ش������ياً  يوني�ش������كو »1909-1994« رقم������اً 

اإذ ل ي������زال م�رصح »ل هو�ش������يت« يف باري�ص 

يعر�ص »املغنية ال�ش������لعاء« و»الدر�ص« تقريبا 

كل ليل������ة منذ الع������ام 1957، وتق������ول وريثة 

يوني�ش������كو �شحيح اأن اأعمال اأوجني يوني�شكو 

�شباب  هم�شت بع�ص ال�شيء يف ال�شبعينات لأ

أيديولوجية »يف اإ�شارة اإىل مناه�شة والدها   ا

للم�رصح ال�شيا�ش������ي ومعار�ش������ته ال�رص�ش������ة ل� 

آنذاك. »الرب�شتيني« النافذين ا

ول يزال يوني�ش������كو حت������ى اليوم من بني 

ك������رث رواجاً على  وائل الأ الكت������اب الع�������رص الأ

امل�ش������ارح الفرن�شية بح�ش������ب الرابطة كما اأن 

على من بني  عائ������دات اأعمال������ه هي م������ن الأ

كرث �ش������عبية يف فرن�ش������ا،  الكتاب الهزليني الأ

وقد حظي������ت اأعماله برواج عاملي بف�ش������ل 

ترجمته������ا اإىل ع�رصات اللغ������ات فيما جتمع 

20 اإىل 60% من عائداتها بح�ش������ب ال�شنوات 

خارج فرن�ش������ا. وبني العامني 2004 و2008 

ا�شت�ش������افت 48 دولة اأعماله، اآخرها »امللك 

املحت�������رص« يف برودواي م������ن بطولة جيفري 

را�ص و�شوزان �شاراندون. وف�شاًل عن الدول 

الناطقة باللغة الفرن�ش������ية »ك�شوي�رصا وكندا 

وبلجي������كا« حقق يوني�ش������كو �ش������هرة كبرية يف 

أوروب������ة ال�رصقية كرومانيا وت�ش������يكيا واملجر  ا

وبولندا.

واعتربت ماري فران�ص اأن والدها كاتب 

»كال�ش������يكي باملعنى التاريخ������ي للكلمة« وهو 

بني الكت������اب املدرجني يف املناهج التعليمية. 

واملناهج املدر�شية غالبا ما ي�شنف يف خانة 

»امل�رصح العبثي« اإىل جانب بيكيت واأمادوف 
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أنه يف�ش������ل عبارة »امل�������رصح التهكمي«،  م������ع ا

أراد يف اأعماقه العودة  م�ش������يفة اإن والدها ا

اإىل املحاور الرئي�ش������ية للم�رصح الكال�ش������يكي 

عم������ال الرتاجيدية  كاأعم������ال �شك�ش������بري والأ

أ�شئلة ما  غريقية، حيث يدور العمل حول ا الإ

)7(
ورائية«.

تول�ضتوي يف �رصيط وثائقي: 

يعد الرو�ص فيلما وثائقيا حول �ش������نوات 

خرية انطالقا من م�شاهد  ليون تول�شتوي الأ

م�ش������ورة يف تلك الفرتة، و�ش������يتم عر�شه يف 

دور ال�شينما العاملية يف غ�شون عام مبنا�شبة 

وىل لوفاة الكاتب الرو�شي  الذكرى املئوية الأ

الكبري.

وقال �ش������ريغي �شيليانوف منتج الوثائقي 

الذي يحم������ل عنوان »ليون تولت�ش������وي نابغة 

حي«، »اإن امل�ش������اهد الت������ي عاينها اأثرت فيه 

ن هذه  أنه �شارك يف امل�رصوع لأ كثرياً، موؤكداً ا

أثارت �شغفه،  الق�ش������ة الب�شيطة لرجل معقد ا

أراد اأن ي�شعر العامل مبا �شعر به عند روؤيتها«،  وا

وكان الكونت ليون تول�شتوي »1910-1828« 

وىل من  �ش������ور يف الع������ام 1908، للم������رة الأ

دون علمه يف ممتلكاته يف يا�ش������نايا بوليانا، 

وبعد ذلك �ش������مح للم�شورين ر�شميا بت�شوير 

م�شاهد من الذكرى الت�شعني مليالد �شاحب 

كتاب احلرب وال�ش������لم، وتظهر هذه امل�شاهد 

العائلة التي تقف اأمام الكامريا لت�ش������ويرها 

أك������د  والكات������ب خ������الل نزهات������ه وحي������دا، وا

امل�رصفون على الفيلم الوثائقي اأن امل�ش������اهد 

�شتكون عالية اجلودة بف�شل تطور التقنيات 

الرقمي������ة،  وقال �ش������يليانوف »نريد بعد مئة 

عام على وفاة ليون تول�شتوي، اأن ي�شكل هذا 

الفيلم اإ�ش������ادة عاملية بتول�شتوي الذي يج�شد 

أندريه  رو�شيا يف نظر العامل باأ�رصه«، واأو�شح ا

ديريابني موؤلف الوثائقي وامل�شارك يف اإنتاجه 

»لن يك������ون وثائقيا عاديا. ل������ن يكون هناك 

اأي حوار، فقط املو�ش������يقى. ولن يت�شمن اأي 

م�شاهد �ش������ورت راهنا. �شنحاول العودة اإىل 

حقبة ال�شينما ال�شامتة«، وقال: اإن 12 دولة 

ن بينها الوليات املتحدة وا�ش������رتاليا  حتى الآ

اأعربت عن اهتمامها بعر�ص الفيلم.

وتول�شتوي كاتب روائي وفيل�شوف رو�شي 

عا�ص يف الفرتة ما بني )1828-1910( ويعترب 

دب الرو�شي والعاملي والبع�ص  من عمالقة الأ

طالق.  يرى فيه اأعظم روائي على الإ

ولد تول�ش������توي يف يو�شنايا بوليانا جنوب 

أيلول/�ش������بتمرب 1828 وكان  مو�ش������كو يف 9 ا
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را�ش������ي. تويف  والده م������ن النبالء ومالك الأ

والد تول�ش������توي وهو يف التا�ش������عة من عمره 

لينتقل عند عمته التي تولت تربيته. 

يف ال�������16 من عم������ره التحق تول�ش������توي 

بجامع������ة كازان ودر�������ص اللغ������ات والقانون، 

وتاأثر بكتابات الفيل�ش������وف الفرن�ش������ي جان 

جاك رو�ش������و. مل يكن تول�ش������توي را�ش������يا عن 

التعلي������م الر�ش������مي وكان مماًل بالن�ش������بة له، 

ف������رتك التعليم عام 1847 قبل اأن يح�ش������ل 

أرا�شيه  على ال�ش������هادة، ثم عاد تول�شتوي اإىل ا

واأمالك������ه التي كان ميتلكها والده عام 1849 

وبذل جهدا يف م�ش������اعدة العم������ال والفقراء 

أثراً  وتعليمهم وكان لختالطه م������ع الفقراء ا

كبرياً عل������ى حياته وكتاباته بعد ذلك، التحق 

تول�شتوي عام 1851 مع �شقيقه باجلي�ص يف 

القوقاز، وخالل فرتة املعارك كتب �شرية ذاتية 

من ثالثة اأجزاء »الطفولة« 1952 و»ال�شبا« 

وحظي������ت   .)1857( و»ال�ش������باب«   )1854(

هذه املوؤلفات عل������ى اإعجاب كبري اإىل جانب 

�شيفا�ش������توبول وهي عبارة عن ثالث ق�ش�ص 

ق�شرية ي�شف فيها جتربته يف احلرب. 

ت������زوج الروائي الرو�ش������ي عام 1862 من 

أندريينا وعكف  أة متعلمة تدعى �ش������ويف ا امرا

خالل 15 عاما عل������ى تربية عائلة كبرية من 

13 طف������ال وكتب خالل ه������ذه الفرتة رائعته 

آنا  »احل������رب وال�ش������الم« )1862-1869( و »ا

كارنينا« )1873-1876(، وحمل تول�ش������توي 

هموم الفق������راء والطبق������ة الكادحة وهاجم 

أ التفرقة الطبقية ومنطقة ا�ش������تخدام  مب������دا

أو الكني�شة. كما حث  القوة من قبل ال�شلطة ا

على نزع الكراهية وطهارة النفو�ص التي راأى 

ن�شان نف�شه  أنها يجب اأن تنبع من �ش������مري الإ ا

ومتليها عليه اأخالقه. 

عندما بلغ تول�شتوي 82 من عمره عانى 

من تناق�ص بني مبادئه التي نادى بها واحلياة 

الرثية التي يعي�ش������ها ونتج عن ذلك خالفات 

مع زوجته التي رف�ش������ت فكرته بالتخلي عن 

يام برفقة  ممتلكاته، وترك منزله يف اأحد الأ

أيام  طبيب������ه وابنته ال�ش������غرية. وبع������د ثالثة ا

من رحيله ت������ويف بالتهاب يف الرئتني يف 20 

ت�رصين الثاين/نوفمرب 1910 يف حمطة نائية 

للقطارات، اأما موؤلفاته التي تركها، فهي:

 ،1877-1873 )رواي������ة(  كارنين������ا  آن������ا  ا

الطفولة )ق�ش������ة ق�ش������رية( 1852، ال�ش������با 

)ق�ش������ة ق�ش������رية( 1854، ال�ش������باب )ق�شة 

ق�ش������رية( 1857، الكو�شاك�ص )رواية( 1863، 
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موت اإيفان اإلييت�ص )ق�ش������ة ق�شرية( 1886، 

كريوتزر �ش������وناتا )ق�ش������ة ق�ش������رية( 1889، 

ال�ش������يد والرجل )ق�شة ق�شرية( 1895، قوة 

الظالم )م�رصحية(، البع������ث )رواية( 1899، 

�شيفا�شتوبول )ثالثة ق�ش�ص ق�شرية(، احلرب 

)8(
وال�شالم )رواية( 1869-1863. 

م�����ه�����رج�����ان ال��������ق��������ارات ال����ث����الث 

ال�ضينمائي: 

�شلط مهرجان القارات الثالث يف دورته 

احلادية والثالثني ال�ش������وء على اأفالم نادرة 

عرب تق������دمي اأفالم ثالثة اأفالم �ش������امتة من 

آ�شيا الو�شطى وذلك يف اإطار  دول م�شلمة يف ا

ا�شتمراره بالتعريف بعوامل �شينمائية خمتلفة.

فالم الثالثة ال�ش������امتة املقرتحة  وعرب الأ

آ�ش������يا الو�شطى حاول »مهرجان القارات  من ا

الث������الث« لف������ت النظ������ر اإىل طبيع������ة العمل 

ال�شينمائي يف مرحلة الثالثينات يف عدد من 

آ�ش������يا الو�شطى مع اأول  البلدان امل�ش������لمة يف ا

جيل من املخرجني الوطنيني يف اأوزبك�شتان 

وطاجيك�ش������تان ومنطقة القوق������از، وعرفت 

تلك الفرتة التي �شهدت اختفاء بع�ص هوؤلء 

حمر«  رهاب الأ املخرجني ال������رواد، بفرتة »الإ

عندما عمدت ال�ش������لطات ال�شتالينية اإىل زج 

بع�ش������هم يف معتقالت »الغولغ« ليغيبوا اإىل 

بد. اأما من ا�ش������تمر منهم ف�ش������كل اجليل  الأ

الرائد واملوؤ�ش�������ص ل�ش������ينما هذه الدول التي 

تقدم با�شتمرار يف نانت. 

آ�شيا  أ�شارت كلوي دريو اخلبرية ب�شينما ا وا

فالم  الو�ش������طى التي �ش������اركت يف اختيار الأ

فالم ال�ش������امتة الثالثة  للتظاهرة اإىل اأن الأ

»موؤ�رص على ولدة ال�شينما الوطنية يف مناطق 

القوقاز وهي تتناق�ص يف طبيعتها وطرحها 

فالم املنتجة يف الع�رصينات والتي  مع تلك الأ

كان������ت يف معظمها حتمل خطاب������اً خمتلفاً«، 

أ�ش������ارت الباحث������ة اإىل اأن �ش������ينما رو�ش������يا  وا

واأوكرانيا يف الع�رصينات والثالثينات »معروفة 

عرب العامل وخ�شو�شاً من قبل دار�شني تناولوا 

أولئك الذين تعر�شت  كبار املخرجني ل�شيما ا

اأعماله������م للرقاب������ة واملنع مثل ايزين�ش������تاين 

تية  وبودوفكيمن وفريتوف«، م�ش������يفة باأن الآ

من اأنحاء اأخرى من الحتاد ال�شوفييتي من 

�شيوية والقوقاز. اجلمهوريات الآ

فالم الثالثة هي »خطيبة ا�ش������حان«  والأ

أولي������غ فريلي������خ من طاجيك�ش������تان  »1931« ا

و»قبل الفجر«»1934« ل�ش������ليمان خوجاييف 

من اأوزبك�ش������تان و»املهاجر« »1934« لكميل 



�شفحات من الن�شاط الثقايف

415 2010 �شـــــــــــــــباط     557 العــــــــــــــدد 

يرمات������وف م������ن طاجيك�ش������تان ال������ذي عمل 

فالم  ل�شنوات طويلة يف اأوزبك�شتان، وتوؤكد الأ

الثالثة ال�شامتة على ولدة ال�شينما الوطنية 

يف ه������ذه املناطق ويعر�ص فيها كل واحد من 

املخرجني الثالثة على طريقته توجها خا�شا 

نتاج الفني يف تلك احلقبة. يف عملية الإ

ف������اإذا كان �ش������ليمان خوجاييف »1892- 

1937« اأجن������ز فيلم������اً طوياًل وحي������دا »قبل 

الفجر« ليختفي بعده ويعدم بالر�ش������ا�ص يف 

غولغ �ش������تاليني �ش������اأنه يف ذلك �شاأن الكثري 

من مبدعي ومثقفي تل������ك الفرتة من الذين 

اعتربوا وطنيني، فاإن كميل يرماتوف »1903 

- 1978« ا�ش������تطاع اأن ي�ش������تمر ويتحول اإىل 

أوليغ  أما ا اأب موؤ�ش�ص لل�ش������ينما الطاجيكية، ا

فريلي������خ »1887-1953« ف�ش������ور عدداً من 

آ�شيا الو�شطى والقوقاز وحتى يف  فالم يف ا الأ

)9(
مو�شكو. 

مقتنيات بودلري يف مزاد: 

غرا�ص ال�شخ�شية  عر�شت جمموعة من الأ

والوثائق الر�ش������مية ف�شال عن ر�شائل وكتب 

تعود اإىل ال�ش������اعر الفرن�ش������ي �ش������ارل بودلري 

»1821-1867« اأو طبعت حياته بينها ن�شخة 

اأ�ش������لية من ديوان »يل فلور دو مال« يف مزاد 

علني  اأقيم يف باري�ص.

وبني القطع التي عر�شت يف املزاد ن�شخة 

اأ�شلية من ديوان »يل فلور دو مال« »1857« 

الذي اأهداه بودلري اإىل �ش������ديقه وم�شت�شاره 

نار�ش������ي�ص ان�شيل، ور�ش������الة »النتحار« التي 

كتبها بودلري اإثر حماولته و�ش������ع حد حلياته 

يف 30 حزيران/يونيو 1845، كذلك عر�شت 

للبيع ثالثون ر�شالة كتب بع�شها بودلري بخط 

أدباء مثل  الي������د فيما تلقى اأخرى موقعة من ا

فيكتور هوغو وغو�ش������تاف فلوبري ف�شاًل عن 

الر�شامني اأوجني دولكروا واإدوار مانيه ومن 

نا�رصه بوليه- مال�ش������ي�ص، و�شملت املجموعة 

املعرو�شة وثائق ر�شمية وح�شابية مثل وثيقة 

معمودية  بودلري ووفاته، اإىل جردة مبمتلكاته 

بعد وفاته،  ف�ش������اًل عن �شور وكتب ماأخوذة 

من مكتبته، كما عر�������ص يف املزاد القامو�ص 

أثناء ترجمته ادغار  الذي ا�شتخدمه ال�شاعر ا

)10(
بو. 

تكرمي املخرج الفرن�ضي بو�ضون: 

كرم مهرجان ا�ش������توكهومل ال�شينمائي يف 

دورته الع�رصي������ن املخرج وكاتب ال�ش������يناريو 

واملنتج الفرن�شي لوك بو�شون مبنحه اجلائزة 

زرق  الروؤي������ة لفيلم������ه الذي يحمل ا�ش������م  الأ

الكبري. 
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وقال بو�ش������ون بعد ت�ش������لم اجلائ������زة: اإن 

اإخراج هذا الفيلم كان اأحد اأ�شعب التجارب 

أنه  أق�ش������اها، مبيناً ا التي عا�ش������ها يف مهنته وا

غاب عن الوعي ثالث مرات خالل ت�ش������وير 

الفيلم ب�ش������بب �شعوبة الت�شوير الذي تطلب 

أ�شبوعاً.  بقاءه حتت املاء مدة 24 ا

أب������رز املحطات يف  وروى لوك بو�ش������ون ا

م�ش������ريته الفنية الت������ي بداأها وهو يف �ش������ن 

ال�ش������ابعة ع�رصة و�ش������خر من كل النتقادات 

ال�ش������ينمائية التي حاول������ت حتطيمه قبل اأن 

يحقق الفيلم جناحاً على �ش������باك التذاكر يف 

فرن�ش������ا حيث بلغ عدد التذاكر املباعة ثالثة 

ماليني، قائاًل للح�ش������ور: اإثر م�ش������اركتي يف 

مهرجان /كان/ عملت ال�شحافة فوراً على 

حتطيمي وانتقاد فيلمي �ش������لبا، واأو�شح  اأن 

نكليزية  الفيلم كان  طوياًل ج������داً وباللغة الإ

ومل يكن جنمه �ش������وى دلفني ل ميكن بالطبع 

اإجراء مقابلة معه. 

زياء ال�شويدية  ونقلت املمثلة وعار�شة الأ

اميا �شيوبريغ التي �شلمته اجلائزة وهي عبارة 

عن ح�ش������ان من الربونز عن جلنة التحكيم 

قولها اإن بو�ش������ون برز من������ذ بداياته كمفكر 

عاملي، وراأت جلنة حكم مهرجان ا�شتوكهومل 

نه  اأن لوك بو�شون »50 عاما« خمرج روؤيوي لأ

مل يتوقف عن اكت�ش������اف عوامل جديدة وتقدمي 

روؤاه ال�شخ�ش������ية للم�شاهدين بدءا من قطار 

نفاق م������رورا باأعماق املحيطات و�ش������ول  الأ

اإىل الف�ش������اء وحكاي������ا اجل������ن الرائعة، ويف 

�ش������ياق هذه التظاهرة كرم املهرجان املمثلة 

مريكي������ة �ش������وزان �ش������اراندون عن جممل  الأ

)11(
م�شريتها الفنية.

نباء العربية ال�شورية »�شانا« وكالة الأ  -1

WWW.SANA.ORG.
نباء اخلليج وكالة الأ  -2

WWW.JAMAHIRIYANEWS.NET	
نباء اجلزائرية وكالة الأ  -3

WWW.APS.DZ	
و�شط وكالة اأنباء ال�شرق الأ  -4

WWW.MENA.ORG.EG
موقع ميدل اإي�شت اأن لين  -5

WWW.MIDDLE-EAST.ONLINE.CO
نباء وكالة املغرب العربي لالأ  -6

WWW.	MAP.CO.MA
وكالة رويرتز  -7

WWW.REUTERS.COM
موقع العرب اأونالين  -8

WWW.ARABONLINE.CO
موقع البوابة  -9

WWW.ALBAWABA.COM
10- موقع ن�شيج

WWW.NASEEJ.COM
11- موقع القناة

WWW.ALQANAT.COM

اإحــــــــاالت
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اإ�صكالية التعاطي مع الن�ص املعريف، تكمن يف حتديد ا�صطالحية املفاهيم 

أو املفهوم. عند  امل�ص������تخدمة، ومنهجية البحث يف جدل العالقة مع امل�صطلح ا

طار املعريف لن�ص������ه، وبالتايل اخلطوات  ذاك، ي�ص������تطيع الباحث حتدي������د الإ

�صا�ص للو�صول اإىل النتائج.
الأ

الكتاب مثار التقدمي على غاية من الدقة يف املقاربة ال�ص������طالحية. يف 

ال�صتخدام الذهني املجرد ملا هو يف الواقع وللواقع يف اآن. اأي مقاربة املادي 

م������ن خالل املعريف. وهي اأكرث حتديداً يف اخل������روج من الكليات العائمة نحو 

❁

ò
باحث �شوري.

الذهنية العربية..

 مقاربة معرفية

❁
عر�ض وتقدمي : حممد �سليمان ح�سن
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كليات حمددة يف الذهنية العربية على وجه 

التحديد. هذه الذهنية التي تعاي�ش مقاربتها 

املعرفية من خالل الثابت واملتغري. الثابت يف 

املتحرك واملتحرك يف الثابت يف اآن.

يحاول هذا التقدمي بكل مودة ومو�ضوعية 

اإثارة اإ�ضكالية الن�ش املعريف مو�ضوع الكتاب، 

لع������ل يف ذلك دعوة لق������راءة الن�ش والوقوف 

من������ه موق������ف النقد البن������اء باعتباره ن�ض������اً 

مفتوحاً بامتياز.

الكتاب للباحث املفكر الدكتور »ح�ض������ن 

حميد« حت������ت عنوان: »الذهني������ة العربية.. 

الثوابت واملتغ������ريات: مقاربة معرفية«. وهو 

من اإ�ض������دارات »دار نينوى« للطباعة والن�رش 

بدم�ضق، يقع الكتاب يف /520/ �ضفحة من 

القطع الكبري.

❁    ❁    ❁

بني الفرد واملجتمع، بني الكلي واجلزئي، 

هناك جدل العالقة يف التماهي واجلوهرية 

واملحايثة. يف االحتواء والت�ضمن. لذلك فاإن 

حتديد ماهي������ة الفرد، وجوهر �ضخ�ض������يته، 

أ�ض������ا�ش يف فهم  أ�ض������لوب تفكريه، ق�ض������ية ا وا

عالقت������ه م������ع جمتمع������ه، من خ������الل عاداته 

فكار  وتقاليده، وت�ض������وراته، ومدى قبوله لالأ

واحلوار معها. بني قبول ورف�ش وحياد.

�ض������ا�ش ه������ي الفرد  خرى االأ اخلط������وة االأ

بو�ض������فه �ضيغة اجتماعية. اأي بو�ضفه مكّون 

للمجتمع. يف معرفة اأمناط �شلوكيته وثقافته 

وتطلعاته.

من جدل العالقة هذه ن�شاأ منط احلوار 

بني الفرد واملجتمع.. �شمن ما ن�شميه الن�شق 

ال�شو�شيولوجي الفردي واملجتمعي. وباعتبار 

أ�ش������لوب يف الفهم والتعبري  أو ا ذلك طريق������ة ا

والعم������ل، كم������ا يف التوظيف ال�ش������تعماري 

للمفهوم. وكذا يف جدل العالقة بني ال�شلطة 

احلاكمة واملجتمع. بني القبول والرف�ص.

م�شادر فهم �شو�شيولوجية الفرد متعددة: 

التقاليد،  الع������ادات،  الدرا�ش������ات،  الكت������ب، 

حكام، الرح������الت، احلروب،  ع������راف، الأ الأ

التجارة، والثقافات النقلية. وبالتايل احلكم 

على �شو�ش������يولوجيا املجتمع. مثال: و�ش������ف 

ال�شخ�ش������ية العربي������ة باملن������اورة والروغ������ان 

والثعلبية واجلهل والكذب واخللود للراحة، 

وال�ش������بق  والحتيال،  والدموي������ة،  والغ������در، 

اجلن�ش������ي. وبالت������ايل معرفة هوي������ة املجتمع 

العربي.

اإن كل ه������ذه التحدي������دات، دفع������ت اإىل 

احلاجة ملعرفة �شو�شيولوجيا املجتمعات بعد 

اأن انق�شم العامل اإىل ق�شمني: �شمايل وجنوبي، 

مر  فقري وغني، ميلك ولميلك. مثل هذا الأ

فراد واملجتمعات  هو ما دفع اإىل تو�شيف الأ

�شمن ما �شمي مبقولت )التقدم( و)التاأخر( 

و)التطور( و)احل�شارة(.
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هذه الطروحات هي لب البحث املقدم، 

بو�ش������فه اأطروحة اجتماعية تتطلب معرفة 

بعاد: الراهن واملا�ش������ي وجتليات  ثالثي������ة الأ

امل�شتقبل. واأكد البحث والباحث على اأهمية 

وحد  العق������ل باعتب������اره املحرك الوحي������د الأ

القادر على حمو التخلف.

❁    ❁    ❁

الذهنية العربية.. حمددات اأولية

اإن احلديث عن الذهنية العربية ومكوناتها 

نه حديث عن  أولوية و�رصورة. لأ و�شماتها ذو ا

التطوير والنهو�ص، عن الزراعة وال�ش������ناعة 

والتجارة. عن النظم ال�شيا�شية والجتماعية 

والدينية. عن العمران وال�ش������نائع والفنون. 

ن الذهنية حمتوى فيه ثالث مدونات:  ذلك لأ

املا�ش������ي باعتباره اأفعالً واأحداثاً. واحلا�رص 

أو يُعمل على  جناز الذي يتحقق ا بو�ش������فه الإ

حتقيقه. وامل�ش������تقبل بو�شفه م�رصوعاً ذهنياً 

أو الوجود. قاباًل للحدوث ا

واحلديث عن الذهنية العربية هو حديث 

عن املجتمع������ات يف بداوتها وحت�رصها. يف 

تاأخرها وتقدمها.

أ�شا�ش������يتني  ويف ظ������ن املوؤل������ف اأن بيئتني ا

توؤثران يف تكوين الذهنية:

أنهار،  أر�������ص، ا وىل: طبيعي������ة: من������اخ، ا الأ

بحار، خ�شب، جفاف..اإلخ.

الثاني������ة: اجتماعي������ة: ع������ادات، تقاليد، 

اأعراف، اأحكام..اإلخ.

وهما الهوية املميزة لكل جمتمع و�شعب.

❁    ❁    ❁  

ال��ع��رب��ي:  املجتمع  �ضو�ضيولوجيا 

الذهنية

يق������ول الدكت������ور »ح�ش������ن حمي������د«: اإن 

الدرا�ش������ات الجتماعي������ة الت������ي جعلت من 

لدرا�ش������تها،  م������ادة  العربي������ة  ال�شخ�ش������ية 

وت�رصيحه������ا اجتماعي������اً، ونف�ش������ياً، للوقوف 

عل������ى منظومته������ا الفكري������ة، وثقافتها التي 

هداف الت������ي ترغب بها.  تعم������ل وفقها، والأ

أق������ول اإن مثل هذا الفع������ل الجتماعي املهم  ا

وال�رصوري، مل يحدث على نحٍو تت�شادى فيه 
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أقاليم الوطن  هذه الدرا�ش������ات، وتتحاور بني ا

العربي، واأقطاره، وبيئات������ه. اإذ اإن الظن، اأو 

أبعاد  الت�شليم باأن ال�شخ�ش������ية العربية ذات ا

نف�ش������ية واجتماعية واح������دة، هو جمرد ظن 

وت�شليم.

وكذل������ك، ف������اإن البح������ث ع������ن جدول������ة 

اجتماعي������ة متاي������ز ال�شخ�ش������ية العربية من 

غريه������ا من ال�شخ�ش������يات يف العامل مل يحدث 

فعلياً كبحث اجتماعي ناجز. وللحديث عن 

الذهنية العربية ل بد من الوقوف عند بع�ص 

لل�شخ�شية  الثقافية والجتماعية  املحددات 

العربية. والتي تتمثل يف:

�شا�شي لل�شخ�شية. 1- البناء الأ

2- الطابع الجتماعي لل�شخ�شية.

3- ال�شخ�شية املنوالية )متكررة ال�شفات 

والأمناط ال�شلوكية(.

❁    ❁    ❁

ال��ع��رب��ي:  املجتمع  �ضو�ضيولوجيا 

منظومة القيم

ملعرفة �شو�ش������يولوجية الف������رد ل بد من 

معرفة منظومة القي������م التي يعتمدها الفرد 

الجتماع������ي. ومعرف������ة منظوم������ة الفرد يف 

منطوق������ه الجتماعي جتعلنا نعرف ما يوؤمن 

به ويعمل علي������ه. كل ذلك يدفعنا اإىل ترميز 

أبرزه:  منطي لل�شخ�شية، من ا

- ال�شخ�شية التقليدية.

- ال�شخ�شية املتجددة.

- ال�شخ�شية اجلمعية.

ولكل منطية من هذه الأمناط �شلوكياتها، 

واأهدافها. و�شيادة منط من الأمناط، ي�شخ�ص 

لنا حالة املجتمع وفق اجلدول التايل:

1- املجتمع التقليدي.

2- املجتمع املتجدد.

3- املجتمع اجلمعي.

❁    ❁    ❁

ال��ع��رب��ي:  املجتمع  �ضو�ضيولوجيا 

طوار االأ

اإن قراءة التاريخ العرب������ي زمنياً وفكرياً 

وىل متنحنا  وروحياً يف اأدواره احل�ش������ارية الأ

معرفة �شو�شيولوجية بو�شفها علم العالقات 

الجتماعية.

ونعني بالقراءة الزمنية:

وىل ب������دءاً من  1- الق������رون اخلم�ش������ة الأ

�شالمي وانتهاء بالقرن الثاين  ظهور الدين الإ

ع�رص امليالدي.

2- الق������راءة الفكري������ة باعتبار املنظومة 

�شالمية وعلومها. الإ

3- القراءة الروحية بكل جتلياتها الدينية 

من الوثنية اإىل التوحيدية ال�شماوية.
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4- القراءة العلمية واإ�شهامات احل�شارة 

العربية يف جمال العلوم عامة.

�شالمية نف�شها  مت احل�شارة الإ وقد قدَّ

�ش������المية. الروح  من خالل: اللغة، الروح الإ

العاملية. النفت������اح، الديناميكية، العقالنية، 

امل�شتقبلية، التجّدد.

❁    ❁    ❁

ال��ذه��ن��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة وال���ع���الم���ات 

االجتماعية: ال�ضلطان

يتكل������م الباحث الدكتور »ح�ش������ن حميد« 

عن تركيب اجتماعي هرمي، باعتباره موؤدى 

اقت�ش������ادي،  �شيا�ش������ي،  اجتماعي،  وظيفي: 

ثق������ايف، ع�ش������كري، دين������ي. فلكل م������ن هذه 

الوظائ������ف بنيته الهرمية. وبذلك فاإن البنية 

بوية( بنية دائري������ة، تنمو وتتطور قوتها.  )الأ

فالوج������ود الفردي يف املجتم������ع، وجود كمي 

ولي�ص نوعي. وهم حمكومون زمنياً باملا�شي 

وامل�ش������تقبل، بالبداية والنهاية. وله مثاليته، 

أكانت ثيولوجية اأم ميثولوجية. �شواء ا

ومن اأج������ل الوقوف �شو�ش������يولوجياً على 

بوية ال�ش������ارمة والقا�ش������ية،  مفاعيل هذه الأ

�رصة، املدر�شة، املجتمع(  والبادية عمودياً )الأ

فاإنها اأفقياً تتبدى يف العالمات الجتماعية 

كرث ب������روزاً يف املجتم������ع العربي، وحتدد  الأ

بالرت�شيمات ال�شت التالية:

1- ال�شلطان بو�شفه ال�شلطة الواقعية.

ال�ش������لطة  بو�ش������فه  الدي������ن  رج������ل   -2

ال�شماوية.

3- قائ������د املع�ش������كر بو�ش������فه ال�ش������لطة 

التنفيذية.

4- التاجر بو�شفه ال�شلطة املالية.

عالمية. 5- ال�شاعر بو�شفه ال�شلطة الإ

أة بو�شفها كائناً تبادلياً بني هذه  6- املرا

العالمات الجتماعية.

ول������كل عالم������ة م������ن ه������ذه العالم������ات 

قراءته������ا، ويف الوقت نف�ش������ه، جدل العالقة 

خرى. وهي يف  مع العالمات الجتماعية الأ

الكتاب اجلانب التطبيق������ي، ملا ورد يف منت 

الن�ص النظري املنهجي مما قدمناه.

¥µ
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اإحياء لذكرى مرور /�00/ عام على والدة املو�ضيقار البولوين ال�ضهري 

»فريديريك �ضوبان« )���0 - ��49م(  الذي يعد رمز بولونيا، ومو�ضيقارها 

العبقري اخلالد، يحتفل العامل بقرار من املوؤمتر العام لليون�ضكو الذي 

بداعية الرائعة، لقد  عقد يف باري�س يف خريف عام �009، بنتاجاته االإ

دخل »�ضوبان« عامل املو�ضيقى، بف�ضل تاأليف مقطوعة »بولونيز« يف �ضن 

نظار  االأ ولفت  لتفتح عبقريته،  كانت فاحتة  التي  الثامنة من عمره، 

�شوبان و»البولونيز«
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اإليه، يف ال�ضنوات التالية، واأ�ضبح �ضّيد احلفالت وال�ضالونات، ولقب ب� »موزارت 

غاين ال�ضعبية البولونية،  اجلديد« لراعته وتقنيته وفّنه يف العزف.. لقد در�س االأ

درا�ضة م�ضتفي�ضة، �ضاغ منها موؤلفات البيانو كاأ�ضاليب عمل فنية رائعة م�ضدرها 

روح الوطن، فقد اآمن باأن »الفن احلقيقي هو الذي ينبع من روح الوطن، وروح 

الوطن هي �ضعبه.. ففي اأعماق ال�ضعب تكمن عبقرية الوطن وقوته الفعالة«.

باأحلانه  باري�س منذ عام /���3/ فغزاها  »�ضوبان« يف  لقد تطورت مو�ضيقى 

التطور  اأحدثت  التي  عبقريته  تفتحت  �رصيعة  وبخطى  الن�ضالية،  القومية 

حل��ان، حتدوه اجل��راأة وارتقاء املجد، ومتكن يف عام /���3/ من  يف �ضياغة االأ

حتويل رق�ضة »البولونيز« اال�ضتعرا�ضية اإىل ق�ضيدة بطولية، وكان هذا النوع من 

املو�ضيقى بالن�ضبة له ثمرة تطوير بطيء ارتبط با�ضمه.

كانت »البولونيز« رق�ضة بطيئة، ميار�ضها النبالء اأمام امللك، وبلغة مو�ضيقية 

لعدة مقطوعات  تاأليفه  »�ضوبان« من خالل  اأمام  الطريق  »وير«  املو�ضيقار  فتح 

انتباه  جتلب  لكي  »�ضممت  »لي�ضت«:  املو�ضيقار  عنها  قال  »البولونيز«  لرق�ضة 

مبثابة  كانت  واللبقة،  ال�ضهمة  ت�رصفاتهم  تظهر  ولكي  الرجال،  اإىل  ال�ضيدات 

ا�ضتعرا�س ي�ضرك فيه اأع�ضاء املجتمع، كل يحاول اإظهار ما يتمتع به من ر�ضاقة 

للفت  و�ضيلة  الرق�ضات  هذه  »�ضوبان« يف  وجد  وقد  الت�رصف«..  وح�ضن  و�ضهامة 

»�ضوبان«  عّر  لقد  البولوين،  ال�ضعب  يعانيه  الذي  اال�ضطهاد  اإىل  النا�س  انتباه 

بدي لوطنه، يف هذه املقطوعات البولونية  عن اأمله يف بالد املنفى، وعن الرمز االأ

ال�ضعبية، واختار التكّلم بلغة اإن�ضانية مقنعة لي�ضل �ضوت بالده اإىل العامل.

ومن خالل مقطوعات »املازوركا« التي تعتر رق�ضة ن�ضائية، اأّلف »�ضوبان« يف 

اأعماله  من  كبري  عدد  اأدخلها يف  كما  منها،  اأك��ر من خم�ضني مقطوعة  حياته 

خرى، ومن خاللها ظل على ات�ضال مع بولونيا بدرجة حميمة اأكر، و�ضخ�ضية  االأ

يف  وج��دت  لقد  »البولونيز«  مقطوعات  خ��الل  من  ببولونيا  ارتباطه  من  اأك��ر 

باألوان ميثولوجية  يلونه  اأن  دون  لبالده،  الوجه احلقيقي  املازوركا،  مقطوعات 



�شوبان و»البولونيز«

4242010 �شـــــــــــــــباط     557 العــــــــــــــدد 

خرافية، يقول املو�ضيقار »لي�ضت« عن اأحلان املازوركا التي األفها �ضوبان ما يلي: 

»لقد اأطلق �ضوبان املجهول من ال�ضعر الذي كانت تتميز به مقطوعات املازوركا 

بعاد،  االأ وو�ضع  اللحن،  الرق�ضة، وح�ّضن  اإيقاع  �ضلية وحافظ على  االأ البولونية 

واأدخل فيها اأنغامًا جديدة«.

واأطلقت مقطوعات »الليليات« �ضهرة »�ضوبان« حيث اتبع فيها النمط ال�ضائد 

خا�ضة  مكنونات  حل��ان  االأ من  النوع  ه��ذا  باإعطاء  وجن��ح  املو�ضيقي،  ال��ذوق  يف 

بها، فكانت »ليلياته« الذكرى التي ال يريد اأن ين�ضاها، العودة نحو ما�سٍ مليء 

التي  والنافذة  الداخلية،  ال�ضالة  عنده مبثابة  ظّلت  لذلك  الهام�ضة،  بالوعود 

يطل منها على الليل املتحرر، واالرجتال حتت �ضوء النجوم.

وبف�ضلها  »�ضوبان«  وعزفه  اأّلفه  ما  اأجمل  من  »الدرا�ضات«  جمموعات  وتعد 

اأ�ضبح فيما بعد بالن�ضبة للبيانو، ما كان »باغانيني« بالن�ضبة للكمان، وكان كما 

ثراء اأ�ضاليبه، وال ي�ضجن  قال عنه نقاده: »ال يتجاوز املمنوعات يف العزف اإال الإ

نف�ضه داخل ال�ضعوبات اإال لكي ي�ضعر باأنه اأ�ضبح حرًا بدرجة اأكر«. 
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